
1.1 Ειςαγωγή ςτο Winpos. 

To Winpos είναι –μεταξφ άλλων,- μια POS Touch εφαρμογι για χριςθ ςε επιχειριςεισ εςτίαςθσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  ςαν αυτόνομθ 

(stand alone) εφαρμογι ι ςε δικτυακι μορφι ςε περιςςότερα του ενόσ ςυςτιματα POS.Ραράλλθλα μια backoffice εφαρμογι του Winpos 

μπορεί να τρζξει ανά πάςα ςτιγμι ςτο ίδιο ι ςε οποιοδιποτε άλλον Θ/Υ ςτο δίκτυο, για τισ κακθμερινζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (τιμζσ ,νζα 

είδθ ,παραςτατικά) αλλά και αναφορζσ (πωλιςεων, αγορϊν,ςτατιςτικϊν).  

Αυτό το manual ζχει ςκοπό τθν παρουςίαςθ των κφριων λειτουργιϊν και ρυκμίςεων που πρζπει να γνωρίηει ο χριςτθσ και ο 

επιχειρθματίασ,του Winpos,χωρίσ να γίνει κουραςτικό ι να ςπαταλιςει χρόνο ςε ειδικζσ λεπτομζρειεσ τθσ εφαρμογισ. Ρεριςςότερεσ 

λεπτομζρειεσ ςε ρυκμίςεισ ι λειτουργίεσ είναι ςτθν διάκεςι ςασ από τουσ εξειδικευμζνουσ μασ τεχνικοφσ. 

Το Winpos προςφζρει μια πολφ μεγάλθ γκάμα λειτουργιϊν και ρυκμίςεων, πράγμα που το κάνει ευζλικτο και εφκολα προςαρμόςιμο ςε όλα 

τα είδθ επιχειριςεων εςτίαςθσ – καταςτιματα με γριγορο φαγθτό ,καταςτιματα με κακιμενουσ , self service πϊλθςθ , take away πϊλθςθ 

,τθλεφωνικισ παραγγελίασ και delivery ι ςυνδυαςμό των ανωτζρω ςτο ίδιο κατάςτθμα. Επίςθσ ςε εςτιατόρια με τραπζηια ,καφετζριεσ , Bars 

, Delis , Patisseries , Εργαςιακοφ ι εκπαιδευτικοφ χϊρου Lunchrooms. 

Επίςθσ διακζτει διαφορετικζσ εκφάνςεισ και διαφορετικά ςχεδιαςμζνεσ οκόνεσ για να προςαρμοςτεί απόλυτα ςτισ ανάγκεσ του 

οποιουδιποτε. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά όλεσ οι οκόνεσ-servers που εξυπθρετοφν τισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Ειςαγωγή ςτον New Touch ΑΔΗΜΕ server. 

Θ οκόνθ του New Touch ΑΔΘΜΕ server , είναι θ βαςικι για τισ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ. Απλι και εργονομικι ,προςφζρει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ 

που είναι αναγκαίεσ ςε καταςτιματα κυρίωσ γριγορου service , χωρίσ κακιμενουσ ι delivery. 

Θ άψογθ ςυνεργαςία με τθν κατάλλθλθ ηυγαριά αλλά και θ γριγορθ οκόνθ με τα ρζςτα , κακιςτοφν τθν λειτουργία τθσ γριγορθ και αςφαλι 

για χριςτθ και πελάτθ τθσ επιχείρθςισ ςασ. 

 

 

3.2 Οθόνησ Πώληςησ  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΠΩΛΗΗ. 
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ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΤΝΑΛΛΑΓΗ. 
Είναι το πάνω αριςτερά παράκυρο που φαίνεται ςτθν εικόνα 3.1 

 

 

 

 

 Ραρατθριςτε ςτθν επικεφαλίδα το μεγάλο κίτρινο πλαίςιο που 

γράφει ανά πάςα ςτιγμι και ςε κάκε χτφπθμα το ςφνολο του 

λογαριαςμοφ και τα ζςτα κατά το τζλοσ τθσ ςυναλλαγισ. 

 Ραρατθριςτε τθν ανάλυςθ του λογαριαςμοφ με κάκε είδοσ τθσ 

ςυναλλαγισ , με τιμι , ποςότθτα , Αξία. 

 Ραρατθριςτε τον αρικμό τθσ απόδειξθσ (από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ) 

 Ραρατθριςτε τον ενεργό πελάτθ (εδώ «ΡΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ») τθσ 

ςυναλλαγισ. Είναι ςθμαντικό όταν ενεργοποιιςουμε 

τιμοκαταλόγουσ με διαφορετικζσ τιμζσ ι προςφορζσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πελατών (βλ.ςελιδα $$$) 

 Ραρατθριςτε τζλοσ το όνομα του Χειριςτι που καταχωρεί εκείνθ 

τθν ςτιγμι τισ πωλιςεισ (εδώ «master»).Στθν ςυνζχεια τθσ 

παρουςίαςθσ κα δοφμε και πωσ αλλάηει ο χειριςτισ. 

 

                                    Εικόνα 3. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ. 
Είναι και το μεγαλφτερο πλαίςιο που καλφπτει το δεξί και μεγαλφτερο μζροσ τθσ οκόνθσ  όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 3.1 

 

 Ραρατθριςτε τθν ςτιλθ ςτα αριςτερά. 
Εδώ εμφανίηονται οι κατθγορίεσ των 
ειδών που ζχουμε ςτθν αποκικθ. Στο 
κεφ.2 που αφορά το Backoffice 
αναφζρεται πωσ χειριηόμαςτε τισ 
κατθγορίεσ και τισ ομάδεσ (βλ. ςελίδα 
$$$). Το πρώτο κουμπί «Βαςικά είδθ» 
,δεν είναι κατθγορία αλλά ζνα 
ιςοδφναμο κουμπί το οποίο μου 
επιτρζπει ,να ειςάγω μεμονωμζνα και 
ανεξάρτθτα από τθν κατθγορία που 
ανικουν,  τα είδθ που κζλω να 
ομαδοποιιςω ςτθν λογικι κυρίωσ τθσ 
ςυχνότερθσ πώλθςθσ.                 (βλ. 
ςελίδα $$$1) 

 Ραρατθριςτε το άνω μζροσ. Στα 
μεγάλα αυτά κουμπιά ζχουμε τισ 
ομάδεσ των ειδών. Υποκατθγορίεσ των 
κατθγοριών ςτθν ουςία. 

 Επίςθσ παρατθριςτε τα κουμπιά των 
ειδών τα οποία και χρθςιμοποιώ κατά 
τθν καταχώρθςθ του λογαριαςμοφ. Το 
χρώμα των οποίων όπωσ και θ εικόνα 
που εμφανίηεται ρυκμίηεται εφκολα με 
τθν χριςθ του backoffice (βλ. ςελίδα 
$$$). 

 Τζλοσ παρατθριςτε τα 2 πράςινα 
κουμπιά ςτο κάτω και αριςτερά μζροσ 
τθσ οκόνθσ. Αυτά χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν περίπτωςθ που ζχω περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ από αυτζσ που χωράνε 
ςτθν οκόνθ μασ. Το κόκκινο βζλοσ μου 
εμφανίηει τθν επόμενθ ομάδα 
κατθγοριών και το γαλάηιο βελάκι μασ 
επιςτρζφει ςτθν αρχικι ομάδα 
.Σθμειώνουμε όμωσ εδώ πωσ με τθν 
χριςθ των κατθγοριών ςε ςυνάρτθςθ 
με τισ ομάδεσ των ειδών , κακιςτοφν 
εξαιρετικά ςπάνια τθν φπαρξθ 
περιςςοτζρων κατθγοριών. 
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ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ. 
Στθν εικόνα 3.4 βλζπουμε τα περιςςότερα κουμπιά.Θ ιδάταξθ αυτι ςε ςχιμα Γ περιζχει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ και 

επιτρζπει τθν γριγορθ και με ακρίβεια επιλογι τουσ.Ακολουκεί θ επεξιγθςθ όλων των λειτουργιϊν. 

 

                                                                                                                Εικόνα 3. 4 

3.21 Επεξήγηςη Λειτουργιών Κεντρικήσ Οθόνησ Πώληςησ  

 

Κουμπί Ρεριγραφι λειτουργίασ 

0-9 
Γράφουμε τουσ αρικμοφσ από 
το 0 μζχρι και το 9. 

C 

Clear-Σβινει ότι ζχει γραφεί 
ςτο πράςινο πλαίςιο , πάνω 
από το αρικμθτικό 
πλθκτρολόγιο 

. 
Η τελεία που χρθςιμοποιοφμε 
κατά τθν ειςαγωγι. 

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ 
Εμφανίηονται παραγγελίεσ 
που ζχουν καταχωρθκεί. 

ΟΛΙΚΘ ΑΚΥΩΣΘ 
Γίνεται ολικι ακφρωςθ τθσ 
τρζχουςασ ςυναλλαγισ. 

ΔΙΟΘΩΣΘ 
Γίνεται Διόρκωςθ του 
τελευταίου είδουσ. 

ΤΜΘΜΑ 

Αφοφ ζχουμε πλθκτρολογιςει 
ποςό με το αρικμθτικό , 
μποροφμε να επιλζξουμε ζνα 
τμιμα  ςε περίπτωςθ που 
κζλω να καταχωριςω 
χειροκίνθτα ζνα ποςό.  

Κουμπί Ρεριγραφι λειτουργίασ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΜΟΝΘ 

Θζτουμε ςε αναμονι τθν 
τρζχουςα ςυναλλαγι.Η 
ςυναλλαγι μετατρζπεται ςε 
παραγγελία. 

ΡΕΛΑΤΘΣ 

Κακορίηει τον πελάτθ που 
εκδίδεται θ απόδειξθ 
 επιλογι ζχει διάρκεια μιασ 
ςυναλλαγισ. Μετά το πζρασ 
αυτισ επανζρχεται ο 
προεπιλεγμζνοσ πελάτθσ. 

ΑΥΤΟΡΑΑΔΟΣΘ 
Ρατάμε πριν από κάκε είδοσ 
για να καταχωρθκεί ςαν 
αυτοπαράδοςθ. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Η τρζχουςα ςυναλλαγι 
μετατρζπεται ςε τιμολόγιο. Αν 
ζχουμε τθν δυνατότθτα 
ζκδοςθσ παραςτατικών , το 
κάνουμε από το Backoffice. 

(βλ. ςελίδα $$$) 

 

Ειςαγωγι ςτθν οκόνθ 
πρόςκετων λειτουργιών και 
αναφορών 
Ρατώντασ το ‘9’ και μετά το 
κουμπί , βγαίνουμε από τθν 
λειτουργία του ταμείου. 
Επίςθσ ‘999’ και θ πόρτα 
απενεργοποιεί τον Η/Υ. 

ΜΕΙΚΟ 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
οκόνθσ ανοίγει θ οκόνθ με 
τουσ τρόπουσ πλθρωμισ μζςω 
τθσ οποίασ κλείνουμε και τθν 
ςυναλλαγι όπωσ 
περιγράφεται εκτενζςτερα 
ςτθν ενότθτα $$$ 

ΜΕΤΘΤΑ 

Εδώ κλείνουμε απευκείασ τθν 
ςυναλλαγι με μετρθτά. 
Ραρακάμπτουμε τθν οκόνθ 
τρόπων πλθρωμισ. Μάλιςτα , 
εάν πριν ζχω πλθκτρολογιςει 
και το ποςό που λαμβάνω και 
μετά πατιςω ΜΕΤΗΤΑ , τότε 
μου αναγράφονται πάλι τα 
ρζςτα. 

ΡΙΣΤΩΤΙΚΘ 

Ρλθκτρολογώ ποςό (ολόκλθρο 
ι τμιμα αυτοφ τθσ 
ςυναλλαγισ) και αμζςωσ μετά 
το κουμπί πιςτωτικι. 

 

Σε περίπτωςθ που ζχουμε 
ςυνδεδεμζνθ ηυγιςτικι , 
μεταφζρεται εδώ το βάροσ 
αυτοφ που πουλάω.Αμζςωσ 
μετά πατάω το είδοσ και 
πουλάει ςε βάροσ το είδοσ 
αυτό. 

Info 

Υπάρχει θ δυνατότθτα 
εμφάνιςθσ πλθροφοριών. 
Ρατώντασ φερ’ειπείν το info 
και αμζςωσ μετά ζνα είδοσ , 
εμφανίηονται πλθροφορίεσ 
όπωσ , τιμι ,ςυςτατικά , 
φωτογραφία του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

ΡΟΤΙΜΘΣΕΙΣ 

Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα 
προγραμματιςμοφ 
προτιμιςεων-οδθγιών προσ 
τον παραςκευαςτι-
κουηίνα.(λχ Φραπζ-Γλυκό-
Γάλα) 



3.3 Οθόνη Τρόπων Πληρωμήσ 

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 3.21 , κατά το τζλοσ τθσ ςυναλλαγισ και πατώντασ το Μερικό , ανοίγει 

το παράκυρο με τουσ τρόπουσ πλθρωμισ. 

 Ραρατθριςτε τα κουμπιά με τα 
νομίςματα και τα χαρτονομίςματα.Είναι 
λειτουργικά και με αυτά μποροφμε να 
ειςάγουμε το ποςό που ειςπράττουμε. 

 Το ποςό που ειςπράττουμε φαίνεται 
πάντα ςτο κουτί «Ροςό» , το ςφνολο τθσ 
ςυναλλαγισ ςαν «Σφνολο» και τα ανά 
πάςα ςτιγμι ρζςτα ςτο «ζςτα» 

 Ανά πάςα ςτιγμι το Clear διορκϊνει ό,τι 
ζχουμε γράψει και το επιςτροφι , 
επιςτζφει ςτθν ςυναλλαγι. 

 Αφοφ ζχουμε πλθκτρολογιςει ποςό , 
πατϊντασ το TIQUET χρεϊνουμε 
ςυγκεκριμζνο ποςό ςαν Ticket Restaurant 
,ςε περίπτωςθ που μείνει υπόλοιπο , 
επιςτρζφουμε ςτθν οκόνθ πλθρωμϊν. 

 Αφοφ ζχουμε πλθκτρολογιςει ποςό , 
πατϊντασ τθν Ριςτωτικι κλείνει όλθ θ 
απόδειξθ ςαν πιςτωτικι κάρτα. 
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3.4 Οθόνη Επιλογών και Παραμέτρων. 

Θ οκόνθ αυτι εμφανίηεται με κουμπί .Ακολουκοφν οι λειτουργίεσ τθσ. 

         

                                                                                    Εικόνα 3. 6 

 

3.41 Επεξήγηςη λειτουργιών Οθόνησ 
Επιλογών και Παραμέτρων. 

Κουμπί Ρεριγραφι λειτουργίασ 

0-9 
Γράφουμε τουσ αρικμοφσ από 
το 0 μζχρι και το 9. 

C 

Clear-Σβινει ότι ζχει γραφεί 
ςτο πράςινο πλαίςιο , πάνω 
από το αρικμθτικό 
πλθκτρολόγιο 

. 
Η τελεία που χρθςιμοποιοφμε 
κατά τθν ειςαγωγι ποςών 

Χειριςτισ 

Ρλθκτρολογοφμε κωδικό 
χειριςτι και αμζςωσ μετά με 
το πλικτρο αλλάηουμε 
χειριςτι. 

Είδοσ/PLU  

Αλλαγι-Επιςτροφι 
ΕΙΔΟΥΣ 

 

-€ Ζκπτωςθ ποςοφ 

-% Ζκπτωςθ επί  τθσ εκατό 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγι Τιμι  
ΕΙΔΟΥΣ 

 

Μερικό ςφνολο Μερικό ςφνολο 

Χ-Αναφορά  
Ειςπράξεων 

 

Χ – Αναφορά  
Ρωλιςεισ 

Ανα κατθγορία 

 

Χ-Αναφορά 
Ρωλιςεων ειδϊν 

 

Χ-Αναφορά 
Ρωλιςεων ειδϊν 

 

 

Χ-Αναφορά 
Ωριαίων Ρωλιςεων 

 

Χ-Αναφορά 
Χειριςτϊν – Ταμίεσ 

 

Χ – Αναφορά 
Μθνιαίων Ρωλιςεων 

 

Η – Κλείςιμο 
Θμζρασ 

 

Γριγοροσ 
προγραμματιςμόσ 

$$$ Συνοπτικόσ 
προγραμματιςμόσ αποκικθσ. 

Fiscal Printer 
Prog. 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΙΔ.ΤΕΧΝΙΚΟ 

Prepaid 
Card 

 

ΕΞΟΔΟΣ 
 

ΕΞΟΔΟΣ 

Αποδοχι 
 

ΑΡΟΔΟΧΗ 



3.5 Οθόνη Γρήγορου Προγραμματιςμού 

Στθν εικόνα 3.6 και πάνω δεξιά ςτθν οκόνθ ςυναντιςαμε το κουμπί «Γριγοροσ Ρρογραμματιςμόσ». Το οποίο όπωσ 

αναφζραμε ωσ «Συνοπτικόσ προγραμματιςμόσ αποκικθσ». 

Εκτενζςτερα λοιπόν: 

 Δεξιά παρατθριςτε ςτο ενδεικτικό 
αυτό τμιμα τθσ οκόνθσ , τθν 
μπάρα (ςτα αριςτερά) με τισ 
κατθγορίεσ των ειδϊν, όπωσ τα 
βλζπουμε και ςτθν κεντρικι οκόνθ 
πϊλθςθσ. 

 Ραρατθριςτε επίςθσ τα είδθ που 
ζχουμε ςτθν αποκικθ. Σε κάκε 
κουτάκι που αντιςτοιχεί ςε ζνα 
είδοσ , εμφανίηεται , θ περιγραφι 
του είδουσ , αν ανικει ςτα βαςικά 
είδθ (ςυηθτικθκε ςτθν εικόνα 3.3), 
θ ςειρά προτεραιότθτασ. Στο δεξί 
τμιμα κάκε κουμπιοφ 
εμφανίηονται οι τιμζσ που ζχω ςτθν 
αποκικθ (Θ βαςικι τιμι , και τυχόν 
εναλλακτικζσ , όπωσ λχ Deliveri, 
Τραπζηι). 

 Ραρατθριςτε επίςθσ το 
διαφορετικό χρϊμα που ζχουν τα 
είδα , ανάλογα με τθν κατθγορία ι 
τθν ομάδα. 

 Το κουμπί ςπιτάκι , μασ επιςτρζφει 
πίςω. 

 Το κουμπί εκτυπωτισ μασ προωκεί 
ςτθν οκόνθ Ρρογραμματιςμοφ 
Εκτυπωτϊν κουηίνασ. 

 
Εικόνα 3. 7 

 

 

 

Πατώντας  ζνα είδος, ανοίγει το πιο κάτω παράθυρο: 

 

 

 



 

Εικόνα 3. 8 

Μιασ και ςτθν ενότθτα 2 , αναπτφξαμε αρκετά τθν παραμετροποίθςθ ενόσ είδουσ , δεν κα τθν αναπτφξουμε εδϊ.  

Εν’τάχει, 

 Ζχουμε τθν αναγνϊριςθ του είδουσ, δθλαδι Κωδικό , Ρεριγραφι και Τμιμα. 

 Ζχουμε Κατθγορία και Ομάδα , ρυκμίςεισ που ζχουν άμεςο αντίκτυπο ςτον τρόπο που εμφανίηονται τα είδθ 

ςτθν Οκόνθ Ρϊλθςθσ. 

 Ραρατθριςτε τθν ετικζτα «Βαςικό Είδοσ». Πποιο είδοσ το ζχει κλικαριςμζνο , εκτόσ από τθν κατθγορία και 

ομάδα που ανικει εμφανίηεται και ςτο κουμπί Βαςικά ι Κινιςιμα (εξαρτάται το Server) είδθ.Το 

ςυναντιςαμε ςτθν εικόνα 3.3. 

 Ραρατθρείςτε επίςθσ τισ εναλλακτικζσ τιμζσ που ζχουμε δυνατότθτα να ορίςουμε. 

 Ραρατθριςτε το χριςιμο μικρό πλθκτρολόγιο οκόνθσ για τισ ανάγκεσ τθσ παραμετροποίθςθσ. 

 Καταχωροφμε τισ αλλαγζσ πατϊντασ V θ ακυρϊνουμε τισ αλλαγζσ πατϊντασ Χ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 Οθόνη Προγραμματιςμού εκτυπωτών 
κουζίνασ 

Ππωσ είδαμε ςτθν οκόνθ Γριγορου προγραμματιςμοφ (εικόνα 3.7), ςτο κάτω και αριςτερά τμιμα τθσ , υπάρχει το 

κουμπί που δείχνει ζναν εκτυπωτι. Ππωσ λοιπόν αναφζραμε και εκεί (ενότθτα 3.5) ανοίγει θ οκόνθ 

προγραμματιςμοφ εκτυπωτϊν κουηίνασ. 

Ενδεικτικά θ πιο κάτω εικόνα: 

                                     

Εικόνα 3. 9 

Εδϊ λοιπόν επιλζγοντασ ζνα θ περιςςότερα είδθ (Crtl και Shift λειτουργοφν με χριςθ ανάλογθ των windows) 

κλικάρουμε παρατεταμζνα πάνω του (ι τουσ) , όςπου λιγότερο από 2 δευτερα μετά το ο κζρςορασ παίρνει τθν 

μορφι ενόσ μικροφ χεριοφ.Τότε το ςφρουμε εντοσ του πλαιςίου του αντίςτοιχου εκτυπωτι που επικυμοφμε. 

Καταχωροφμε τισ αλλαγζσ πατϊντασ V θ ακυρϊνουμε τισ αλλαγζσ πατϊντασ Χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Οθόνη Προτιμήςεων (ειδών) 

Ρατϊντασ το κουμπί «Ρροτιμιςεισ» αμζςωσ μετά από τθν καταχϊρθςθ ενόσ είδουσ , ανοίγει το παρακάτω 

παράκυρο. Εδϊ είμαςτε ςτο ςθμείο που επιλζγουμε τισ προτιμιςεισ για ζνα είδοσ. Χάρισ αυτιν τθν λειτουργία 

μποροφμε να ενθμερϊνουμε άμεςα τουσ ςυνεργάτεσ μασ , ςτθν κουηίνα , το παραςκευαςτιριο ι το πάςο για τισ 

διαφοροποιιςεισ  που ζχει επιλζξει ο πελάτθσ  και το ταμείο για τυχόν επιπλζον επιβάρυνςθ ι ελάφρυνςθ .Θ 

επιλογι των προτιμιςεων είναι κακαρά δικι μασ υπόκεςθ. Θ παρακάτω εικόνα είναι ενδεικτικι. Με τθν δομι των 

προτιμιςεων και τθν εξοικείωςθ του χριςτθ μασ δίνεται θ δυνατότθτα να ζχουμε τθν μζγιςτθ ευελιξία. 

 

 Ραρατθριςτε τθν ςτιλθ ςτα αριςτερά. Δεν αλλάηει και χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με τισ προτιμιςεισ. 

πχ ΧΩΙΣ ΛΑΔΙ ι ΛΙΓΟ ΑΝΙΘΟΣ κτλ. 

 Οι επόμενεσ 3 ςτιλεσ είναι οι προτιμιςεισ. Καταχωροφνται μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό με τθν αριςτερι 

ςτιλθ. Αυτά εδϊ ζχουν οριςτεί ςτθν οκόνθ οριςμοφ προτιμιςεων κλικάροντασ το «Ρροςκετικό»        

(Εικόνα 2.3 , ενότθτα 2.21).Σε περίπτωςθ περιςςοτζρων ςτθλϊν από τισ 3 εμφανίηω τισ υπόλοιπεσ με το 

κουμπί «Επόμενο» 

 Ραρατθριςτε τθν γαλάηια ςτιλθ ςτα δεξιά. Αυτζσ είναι επίςθσ προτιμιςεισ αλλά ζχουν πιο αφαιρετικό 

χαρακτιρα. Χρθςιμοποιοφνται λοιπόν για πιο αφαιρετικζσ προτιμιςεισ , όπωσ τον τρόπο ψθςίματοσ ι τον 

τρόπο ςερβιρίςματοσ. Αυτζσ εδϊ ζχουν οριςτεί ςτθν οκόνθ οριςμοφ προτιμιςεων κλικάροντασ το 

«Αφαιρετικό»    (Εικόνα 2.3 , ενότθτα 2.21). 

 Στο πράςινο παράκυρο ςτο επάνω δεξιά μζροσ τθσ οκόνθσ γράφονται οι προτιμιςεισ που ζχουμε μζχρι 

εκείνθ τθν ςτιγμι καταχωριςει. 

 Στο κουμπί «Σχόλια Είδουσ» , ανοίγει ζνα Compact πλθκτρολόγιο για να γράψουμε ζνα ελεφκερο κείμενο 

ςαν ςχόλια ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ. 

 Τα κουμπιά  και  είναι Ακφρωςθ και Καταχϊρθςθ , 

όπωσ πάντα. 


