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IP του iBOX η το 
serial number 

Βάζοντας το όνομα 
χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης μπαίνετε 

αυτομάτως στο μενού 
του iBOX με το 

πατήσετε ‘’Σύνδεση’’

Ανοίγοντας από την συσκευή 
σας το Google Chrome Internet 
Explorer Firefox Mozilla, Opera 
η Safari θα μπορείτε να είστε 
στην διαδικασία να εισέλθετε 

στο πρόγραμμα του iBOX

Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα 17671 Αθήνα Τηλ. : 210 81 40000 email :info@bris.com.gr

mailto:info@bris.com.gr


Είσοδος του χρήστη 
και κωδικός 

πρόσβασης για να
εισέλθει στο iBOX

Σε περίπτωση που 
ξεχάσατε τον κωδικό
η το user name σας 
πάτησε στο Forgot 
your Password για 

να σας βοηθήσουμε 

Ο κωδικός σας 
ορίζει και την 

λειτουργία του 
προγραμματισμο
ύ καθως και την 
λειτουργία του 
Retail Point of 

Sale

Να θυμάστε 
O Κωδικός Master 

διαφέρει στην 
λειτουργία αλλά και 

στην 
προσβασιμότητα από 

αυτό του User



Κεντρικό  Μενού iBOX



Ταμείο

Επανάληψη 

Έκπτωση τιμής 

Έκπτωση % 



Λειτουργίες Ταμείου 
πατώντας το πλήκτρο 

’’EXTRA’’

Πλήκτρο “Μπαλαντέρ»
Μπορείτε να 

προσαρμόσετε όποιο 
πλήκτρο επιθυμείτε 

ανά ταμία σύμφωνα με 
τις ανάγκες της 

επιχείρησής σας
Πατώντας 

παρατεταμένα πάνω 
στο πλήκτρο μας δίνει 
την δυνατότητα να το 

αλλάξουμε όσες φορές 
επιθυμούμε 



Οθόνη Ταμεία

Εδώ βρίσκονται 
όλα τα πλήκτρα 
όπου μπορεί να 

χρειαστεί ο ταμίας 
καθως και 

επιπλέον κουμπιά 
τα οποία σε πάνε 

σε στατιστικά, 
ράδιο, ρυθμίσεις 

κ.α. 

Έκδοση τιμολογίου 
με το πάτημα ενός 

πλήκτρου 

Ερώτηση βάρους  
και τιμής ανά 

προϊόν

Εύκολη αναζήτηση 
και καταχώριση 

πελάτη 

Αυτοματοποιημένη 
ενημέρωση 
αποθήκης 

Εύκολη πρόσβαση 
σε πληκτρολόγιο 

για την 
καταχώριση 
σχόλιου ανά 

παραγγελία η 
απόδειξη 

Άμεση ενημέρωση 
και αλλαγή 

τιμοκατάλογου 
ανά πάσα στιγμή  

σε όλα τα είδη

Aαυτοματοποιημέν
η βάση με χιλιάδες 
barcodes από την 

αγορά   

Μεγάλα και 
ευανάγνωστα 

πλήκτρα τα οποία 
μπορείς να τα 

κάνεις customize
ανά πάσα στιγμή 
με την επιλογή να 
δημιουργήσεις η 

να βάλεις νέα 
αυτόματα

Δυνατότητα να 
δεις την απόδειξη 

όπου θα 
εκτυπωθεί ανά 

πάσα στιγμή 
καθως και να την 
εκδόσεις η να την 

ακυρώσεις  

Ανάλυση και 
είδη καρτών 
ξεχωριστά 

Ερώτηση 
Υπολοίπου 
από πελάτη 



Αποθήκη 

Για να προσθέσω ένα νέο 
είδος, βάζω τον νέο κωδικό και 
στην συνέχεια συμπληρώνω τα 

πεδία παρακάτω. 
Πάντα να θυμάστε πως πρέπει 
να ορίσετε τιμή η και απόθεμα 
και στο τέλος πατάμε το ”save”

για να το αποθηκεύσουμε  



Αποθήκη Ορίστε τις τιμές 
του είδους  



Αποθήκη Ορίστε το απόθεμα 
την ελάχιστη 

ποσότητα και  την 
μέγιστη τιμή  



Αποθήκη Δημιουργήστε ομάδες 
όπου θα φαίνονται τα 

είδη σας στην οθόνη του 
ταμία   



Πατήστε το Μενού για να 
κάνει σμίκρυνση 

Αποθήκη Ορίστε τα σχόλια που θα 
φαίνονται σε κάθε απόδειξη  



Πελάτες 

Επωνυμία πελάτη 
(πάντα)  

Για να 
δημιουργήσω ένα 
νέο πελάτη, ορίζω 
ένα νέο κωδικό και 

στην συνέχεια 
συμπληρώνω τα 

πεδία.

Πάντα  
συμπληρώνω τα 

πεδία στους 
επιπλέον κωδικούς 

και τα στοιχεία 
επικοινωνίας 



Πελάτες 

Ορίζω κωδικούς 
πελάτ για Loyalty 

cards 

Συμπληρώνω το τηλέφωνο του πελάτη 
εδώ για να μπορώ να τον κάνω αν 

αναζήτηση μέσω του ταμείου και από 
το τηλέφωνο αλλά και από το ΑΦΜ 



Πελάτες 

Συμπληρώνουμε τα 
πεδία και για την 

άμεση εύρεση του 
πελάτη αλλά και για 

την έκδοση των 
τιμολογίων  



User: ο χρήστης όπου έχει 
μπει στον προγραμματισμό 

του iBOX

Home: Επιστροφή στην 
κεντρική οθόνη

Contact : Έρχεστε σε επαφή με 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό 

σας για βοήθεια

Exit: Έξοδος από το 
Πρόγραμμα 

Welcome

Στον κεντρικό πίνακα θα βρείτε 
όλες τις πληροφορίες του IΒΟΧ 

σας  Version , IP, Όνομα, 
Αριθμό Ζ κτλ.

Παράμετροι : Είσοδος στο menu 
προγραμματισμού

Αναφορές : Κινήσεις ημέρας, 
μήνα, χρόνου καθως και reports Χ 

και Ζ
Ταμείο: Είσοδος στην oοθόνη 

λειτουργία του Ταμείου 

Στατιστικά: Charts και κινήσεις της 
ταμειακή ανά είδος, ανά 

κατηγορία, ανά τμήμα, ανά ΦΠΑ

Customer Display: οθόνη πελάτη 
με διαφημίσεις 

Ρυθμίσεις  



Menu 
προγραμματισμού Welcome

Στον κεντρικό πίνακα θα βρείτε 
όλες τις πληροφορίες του IΒΟΧ 
σας  Version , IP, Όνομα, Αριθμό 

Ζ κτλ.

User: ο χρήστης όπου 
έχει μπει στον 

προγραμματισμό του 
iBOX

Home: Επιστροφή 
στην κεντρική οθόνη

Contact : Έρχεστε σε 
επαφή με τον 

εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό σας για 

βοήθεια

Exit: Έξοδος από το 
Πρόγραμμα 



Ρυθμίσεις Com1 & Com 2
Εδώ ορίζουμε ποιες 

εξωτερικές συσκευές θα 
συνδεθούν με το iBOX 

Baud rate : Ορίζουμε την
ταχύτητα επικοινωνίας της 

εξωτερικής συσκευής

Parity :  Ρυθμίζουμε το 
Parity των συσκευών

Hand Shake : Ρυθμίσεις 
Hand Shake για 

περιφερικές συσκευές

Screen Type: Επιλογή 
εμφάνισης χαρακτήρων σε 
περιφερειακές συσκευές 

και compatibilities  

Επιλογές Preamble και 
Postamble για περιφερικές 

συσκευές 

Πατώντας επάνω στο 
πλήκτρο  Παράμετροι iBOX 
γυρίζουμε πίσω στο menu 

προγραμματισμού εάν 
θέλουμε να ρυθμίσουμε 
USB Ports η ΤCP TYPES 

πατάμε επάνω στο 
αντίστοιχο πλήκτρο 



USB Type: ορίζουμε 
το είδος της 
εξωτερικής 

συσκευής , στις 
επιλογές θα βρείτε 

τεράστια γκάμα από 
περιφερικές 

συσκευές όπου 
μπορούν να 

συνδεθούν μέσω 
USB στο iBOX

PS2 Type : Ορίζουμε 
την συσκευή όπου 
θα συνδεθεί στην 

πίσω θήρα του iBOX 

PS2 Type μπροστινό
: Ορίζουμε την 

συσκευή όπου θα 
συνδεθεί στο 

μπροστινή θήρα PS2 
του iBOX

Πατώντας επάνω στο 
πλήκτρο  Παράμετροι 

iBOX γυρίζουμε πίσω στο 
menu προγραμματισμού 

εάν θέλουμε να 
ρυθμίσουμε USB Ports η 
ΤCP TYPES η COM Ports 

πατάμε επάνω στο 
αντίστοιχο πλήκτρο 



TCP TYPES : 
Εδώ μπορούμε να 

ορίσουμε δικτυακές 
περιφερικές 

συσκευές όπως για 
παράδειγμα έναν 
Εκτυπωτή το iBOX 

παρέχει 5 TCP TYPES 
στα οποία πρέπει να 
να ορίζουμε πάντα 

το URL το Port
καθως και το Screen 
Type της συσκευής

Πατώντας επάνω στο 
πλήκτρο  Παράμετροι 

iBOX γυρίζουμε πίσω στο 
menu προγραμματισμού 

εάν θέλουμε να 
ρυθμίσουμε USB Ports η 
ΤCP TYPES η COM Ports 

πατάμε επάνω στο 
αντίστοιχο πλήκτρο 



TCP TYPE 5  : Εδώ 
μπορούμε να ορίσουμε 
δικτυακές περιφερικές 

συσκευές όπως για 
παράδειγμα έναν 
Εκτυπωτή το iBOX 

παρέχει 5 TCP TYPES στα 
οποία πρέπει να να 

ορίζουμε πάντα το URL
το Port καθως και το 

Screen Type της 
συσκευής

AUX TCP TYPE : 
Εδώ μπορούμε 
να ρυθμίσουμε  
την έξοδο ήχου 

του iBOX

Card Start : Σε αυτή 
την επιλογή 

ρυθμίζουμε την 
ταχύτητα και τις 

εγγραφές που θα 
κάνει η SD κάρτα 

μας  ώστε να είναι 
ποιο γρήγορη και 

σταθερή
Card Εnd: Τον τρόπο 

που σταματάει τις 
εγγραφές και την 

ταχύτητα 
αποθήκευσης των 

αρχειακών



Ρυθμίσεις DHCP  
Ορίζουμε standard 

IP και Gateway 
καθως μπορούμε 
να βάλουμε και 

δεύτερη IP για την 
συσκευή μας

καθως και όνομα 
για την γρήγορη 
αναζήτηση της 

συσκευής από το 
δίκτυο

Καλό είναι να 
ορίζουμε το DHCP 

διότι θα μας 
βοηθήσει και στην 

εύρεση της 
συσκευής μέσω 

FTP 



Εδώ ορίζουμε ποιες 
συσκευές και με 

συγκεκριμένη IP θα 
μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο iBOX 
από το δίκτυο σας

Επιλέγοντας HTTP 
Enabled μας δίνετε 

η επιλογή να 
αλλάξουμε την IP 
και την Port του 

iBOX καθως και να 
ορίσουμε 

συγκεκριμένο Path 
για τον FTP του 

iBOX οπού από εκεί 
μπορούμε να 
φορτώνουμε 

αρχεία καθως και 
να παίρνουμε 

αρχεία, όπου έχουν 
να κάνουν με την 

λειτουργία αλλά και 
με την εικόνα του 

iBOX



Emails : Εδώ έχουμε 
την επιλογή να 

επιλέξουμε emails 
όπως του λογιστή 

μας η του εργοδότη 
της επιχείρησης 

ώστε κάθε βράδυ να 
στέλνονται 

αυτόματα email με 
τις κινήσεις  του 
ταμείου, Ζ , Χ, 
μηνιαίο Ζ και 

στατιστικά

Email Files: Σε αυτή 
την επιλογή 

ορίζουμε το τι 
ακριβώς και με ποια 

μορφή θα 
στέλνονται τα 
στοιχεία στα 

αντίστοιχα email, 
pdf, xml κλτ



Σε αυτή την επιλογή 
μπορούμε να ορίσουμε 
έναν σταθμό ράδιο από 

το internet η να 
βάλουμε τον δικό μας

Αυτό κυρίως αφορά 
πολυκαταστήματα όπου 

έχουν τον δικό τους 
ραδιοφωνικό σταθμό και 
μπορούν να ρυθμίσουν 
τo iBOX να παίζει τους 

ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της επιλογής 

σας

Απαραίτητη προϋπόθεση 
να έχουμε συνδέσει 

ηχεία στην έξοδο AUX 
του iBOX

Tremble & Bass Boost : 
Ρυθμίζουμε τον ήχο της 

μουσικής όπως εμείς 
θέλουμε 



Κωδικός :
Ορίζουμε τα είδη 

πληρωμών όπου θα 
πραγματοποιεί το IBOX
όπως, Μετρητά, Κάρτα, 

Πίστωση, Τιμολόγιο

Νέος Κωδικός: 
Προσθέτουμε  νέα είδη 

πληρωμών

Επιτρεπόμενη Αλλαγή : 
Ορίζουμε δικαιώματα 

στους ταμίες η χρήστες για 
το εάν επιτρέπουμε να 

κάνουμε αλλαγές σε μια 
πώληση

Ποσό: Ορίζουμε το όριού 
ποσού όπου ο 

χρήστη/ταμίας θα μπορεί 
να πραγματοποίηση 

αλλαγή η ακύρωση της 
πώλησης 



Σε αυτή την 
κατηγορία μπούμε να 

βρούμε, να 
δημιουργήσουμε και 

να ορίσουμε τους 
χρήστες όπου θα 
χρησιμοποιούν το 

iBOX

Όσο ποιο αναλυτικά 
οι χρήστες τόσο 

καλυτέρα στοιχεία θα 
δημιουργούνται και 
θα αποτυπώνονται, 

καθως θα είναι 
ξεκάθαρο και στις 

κινήσεις των 
στατιστικών 



Κωδικός : 

Μπορούμε να 
βρούμε ονομαστικά  

τους πελάτες 

Νέος Κωδικός: 
Δημιουργούμε έναν 

νέο πελάτη στο 
αρχείο αλλά και στο 
πρόγραμμα του iBOX

Δευτερεύον 
Κωδικός:

Μπούμε να ορίζουμε 
κάρτες μέλους 

loyalty cards των 
πελατών ώστε να 
δημιουργούνται 

πόντοι και να 
εξαργυρώνονται ανά 

πελάτη



Σε αυτή την κατηγορία 
έχουμε πρόσβαση μόνο 

με το master Κωδικό 
καθως οι κινήσεις που 
πρόκειται να κάνουμε  

πρέπει να  
πραγματοποιηθούν από 

εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό και 

αποθηκεύονται στην 
μνήμη της εφορίας του 

iBOX

Βάζουμε τα ΦΠΑ στα 
αντίστοιχα πεδία 

όπως ορίζει ο νόμος 
και στην συνέχεια  

Διατήρηση Αλλαγών 
και Αποθήκευση και 
μετά εγγραφή στην 
μνήμη της εφορίας

Εάν έχω κάνει λάθος η 
δεν γνωρίζω τα ΦΠΑ 

μπορείτε να πατήσετε 
στο πλήκτρο 

ανανέωση από τα 
τρέχοντα και 

αυτομάτως θα 
ρυθμιστούν τα σωστά 

ΦΠΑ 



Σε αυτή την κατηγορία 
προγραμματισμού 
βάζουμε τα πλήρης 

στοιχεία της  επωνυμίας 
της εταιρίας μας, ώστε 

να εκτυπώνονται σε 
κάθε απόδειξη η δελτίο 

όπου εκτυπώνουμε

Όταν τελειώσουμε με 
την καταγραφή των 

στοιχείων μπορούμε να 
κάνουμε δοκιμαστική 

σελίδα για να δούμε εάν 
έχουν καταγραφεί 

σωστά στην συνέχεια 
διατήρηση αλλαγών για 
να αποθηκευτούν στο 
πρόγραμμα και τέλος 
εγγραφή στην μνήμη 

εφορίας για να 
αποθηκευτούν πλήρως.

Σε περίπτωση που 
έχουμε κάνει λάθος 

μπορούμε να 
πατήσουμε το πλήκτρο 

ανανέωση από το 
τρέχοντα και να 

επαναφέρουμε τα 
τελευταία στοιχεία 

όπου έχουμε 
αποθηκεύσει

Επωνυμία 
Διακριτικός τίτλος

Όνομα κατόχου
Δραστηριότητα

Διεύθυνση 
Υποκατάστημα  

εάν υπάρχει
Έδρα Διεύθυνση  

ΑΦΜ
ΔΟΥ

Τηλέφωνο
Website η email 



Εκτός από τις 
γραμμές τίτλου 
το iBOX έχει το 

πλεονέκτημα να 
έχει και 

επικεφαλίδα 
αλλά και 
υπότιτλο

Σκοπός τους 
είναι να 

δημιουργήσουμε 
διαφημίσεις η 
προσφορές για 
το κατάστημα 

μας η διάφορες 
πληροφορίες 

όπως QR Code 
Wi-Fi εποχιακές 
διαφημίσεις κ.α.

Μπορούμε να 
κάνουμε όσες 

αλλαγές θέλουμε σε 
αυτά τα πεδία 

Καθως και να τα 
αποθηκεύσουμε  



Εισάγουμε σε 
μορφή bitmap το 

λογότυπο της 
επιχείρησης μας 
και επιλέγουμε 
σε ποιο σημείο 
θα εκτυπωθεί

Μπορούμε να 
βάλουμε 

παραπάνω από 
ένα, όπως QR 

code η κωδικούς 

Επίσης έχουμε 
την δυνατότητα 
να το κάνουμε 
customize στην 

επιλογή 
Μεγέθυνση



Εδώ πρέπει να ορίσουμε το 
ΑΦΜ της επιχείρησης  ώστε 

να μπορούμε να κόβουμε 
δελτία αλλά και τιμολόγια

Ορίζετε αυτόματα από την 
Γενική γραμματεία 
Πληροφοριακών 

συστημάτων  ώστε να 
γνωρίζουν το ΑΦΜ της 
εταιρίας καθως και τα 

δελτία όπου κόβονται υπό 
το ΑΦΜ αυτό

Μέγιστο όριο 
Αποδείξεων

Ορίζουμε των 
αριθμό 

αποδείξεων 
όπου θα 

χτυπάει η ο 
ταμίας ανά 

ημέρα

Μπορούμε να 
κάνουμε όσες 

αλλαγές 
θέλουμε σε 

αυτά τα πεδία 

Καθως και να τα 
αποθηκεύσουμε  



Σε αυτή την 
λειτουργία 

ορίζουμε των 
κωδικό service 
καθως και την 

ώρα/ημερομηνία  

Καθως μπορούμε 
να ορίσουμε και 

την πρόσβαση που 
θα έχει ο κωδικός 
service  (Διάφορες 

Επιλογές)



Ορίζουμε κωδικούς 
προϊόντων και ειδών 
όπου αποθηκεύονται 
στην μνήμη του iBOX
με αποτέλεσμα την 
άμεση εύρεση τους 

προς πώληση 

μπορούμε να βάλουμε 
standard τιμή, κιλά και 
δεκαδικά ψηφιά προς 

πώληση .

Ανάλυση και 
καταγραφή αποθήκης 
και stock ανά προϊόν  



Δυο ομάδες από PLU για 
την μεγαλύτερη 
αποθήκευση και 

ποικιλία  προϊόντων

Εδώ μπορούμε να 
έχουμε τα δικά μας είδη 

στην ομάδα 1  ( τα 
αποθηκευμένα –

περασμένα στο iBOX) 
και στην ομάδα 2 

μπορούμε να βάλουμε 
PLU από άλλη ταμειακή

όπως 
εποχιακά είδη τα οποία 
εμείς επιλέγουμε πότε 

θα τα φορτώνουμε

Μπορούμε να τα 
εισάγουμε και να 
τα εξάγουμε με 

διάφορους τρόπους
: αρχείο xml, αρχείο 

από excel κ.α.



Στις αναφορές του iBOX
Έχουμε την δυνατότητα 
να  εκτυπώσουμε Ζ με 
οποίον τρόπο θέλουμε 

εμείς

Αυτό βοηθάει και εμάς 
αλλά και  τον Λογιστή 

της επιχείρησης  να έχει 
ένα ξεκάθαρο πλάνο για 
τις στατιστικές κινήσεις  
της επιχείρησης καθως 

μπορούμε να 
εκτυπώσουμε τα ποιο 
κινήσημα είδη, ποσά 

τεμάχια πουλήσαμε ανά 
είδος, κατηγορία, ΦΠΑ, 

Χείριστες 

Παράλληλα έχουμε 
την δυνατότητα να 
βγάλουμε Ζ καθως 
και να ορίσουμε τι 
ακριβώς θέλουμε 
να φαίνεται στο 

ημερήσιο Ζ



Εδώ έχουμε την 
δυνατότητα να 

κάνουμε ανάγνωση 
μνήμης της εφορίας 

με δυο επιλογές
Καθως αποτελεί το 

βασικότερο στοιχείο 
για την παύση της 

λειτουργίας της 
φορολογικής 

ταμειακής μηχανής

Έχουμε την δυνατότητα 
να επιλέξουμε 

ανάμεσα σε 2 τρόπους 
για να 

πραγματοποιήσουμε 
την ανάγνωση μνήμης

1) Από αριθμό Ζ σε 
αριθμό Ζ

2) Από ημερομηνία σε 
ημερομηνία 



Σε αυτή την 
επιλογή των 

reports έχουμε την 
δυνατότητα να 
εκτυπώσουμε 

στατιστικά 
στοιχεία, κινήσεις 

πωλήσεων, 
αποθήκης, 
χειρίστων, 
πελατών, 

διορθώσεις , 
ακυρώσεις, 

εκπτώσεις,   από 
ημέρες και Ζ  του 

iBOX κ.α.

Επιλέγοντας πάντα 
τον τύπο 

αναφοράς όπου 
θέλουμε να 

εκτυπώσουμε 



Το iBOX Statistics 
Είναι μια πλατφόρμα επι πληρωμή στην 
οποία έχουμε περισσότερα οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης με βάση το 
iBOX 

Έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε 
παραπάνω από ένα iBOX και να 

βλέπουμε απομακρυσμένα στατιστικά 
στοιχεία και πωλήσεις  

Στατιστικά πωλήσεων, 
αναφορές ταμείου, 

εισπράξεις  αναφορές 
συναλλαγών κ.α.

Αναφορές πολλαπλών 
ταμείων 

Αποστολή στο email του 
επιχειρηματία και στο email 
του λογιστή σας ανά πάσα 

στιγμή 

Στατιστικά 



Customer Display 
Με δυνατότητα προβολής 
φωτογραφιών και βίντεο 

Επιλογή τοποθέτησης 
widgets όπως στο 
smartphone σας με 
τον καιρό, την ώρα, 

ημερολόγιο κ.α. 

Μεγάλη και ευανάγνωστή 
οθόνη Πελάτη με πλήρη 
περιγραφή προϊόντος, 
ποσότητας και τιμής 
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