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Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε νέες δυνατότητες που 
προστέθηκαν στις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση που 
βρίσκεται στο site της Megasoft και εκμεταλλευτείτε ό,τι καινούριο έχει προστεθεί. 

 

► Νέα δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών στις διαχειρίσεις πελατών και προμηθευτών. Πιο συγκεκριμένα, στη 
διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών στην καρτέλα Εργαλεία προστέθηκε η επιλογή Εξαγωγή.   

 

► Τώρα, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε και τυχόν TIPS που επιθυμούν να δώσουν οι πελάτες σας κατά 
την πληρωμή του λογαριασμού τους. Πιο συγκεκριμένα, στην οθόνη επιλογής τρόπων πληρωμής προστέθηκε 
στο πλήκτρο Tip το οποίο το επιλέγετε για να συμπληρώσετε το ποσό που θα σας ορίσει ο πελάτης. Αφού 
πρώτα καταχωρήσετε το tip στη συνέχεια μπορείτε να προχωρήσετε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής. Τα 
tips της ημέρας μπορείτε να τα δείτε από το POS Manager στις Κινήσεις. 

 

 PRISMA Win Retail 

Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win 

Αριθμός Έκδοσης: 

6.0.1 POS εφαρμογές 
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► Τώρα, όταν εκδίδετε παραστατικό από το POS που κλείνει κάποια καταχωρημένη παραγγελία, έχετε τη 
δυνατότητα το παραστατικό να έχει προεπιλεγμένο τρόπο πληρωμής εκείνον της παραγγελίας. Για να έχει 
τρόπο πληρωμής η παραγγελία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε επιλέξει τον Έλεγχο Τρόπου Πληρωμής στις 
Ρυθμίσεις 

παραστατικών. 

 

► Στην Πρόταση Παραγγελίας του POS προστέθηκε η στήλη Αξία Παραγγελίας (υπολογίζει την ποσότητα 
παραγγελίας επί την τιμή αγοράς), καθώς και τα σύνολα για την Ποσότητα Παραγγελίας και την Αξία 
Παραγγελίας που σας δίνει ακόμα περισσότερη πληροφόρηση. 

 

► Νέα δυνατότητα εκτύπωσης της προέλευσης ειδών στην φόρμα Α4 (.repx) 
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► Η εφαρμογή σας προσφέρει τώρα ακόμα περισσότερη ευκολία και ταχύτητα στην Τιμολόγηση, αφού σας 
επιτρέπει να κάνετε πολλαπλή επιλογή εγγραφών στην αναζήτηση ειδών! Πιο συγκεκριμένα, στην οθόνη 
της αναζήτησης αν κάνετε κλικ στην στήλη του Κωδικού ή της Περιγραφής (και δεξιά) μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία εγγραφές και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο Προσθήκη Επιλεγμένων έρχονται 
στην τιμολόγηση όλα τα επιλεγμένα είδη. 

 

► Τώρα, στην Τιμολόγηση μπορείτε να επιλέξετε το ίδιο είδος παραπάνω από μία φορά και να καταχωρηθεί σε 
ξεχωριστές γραμμές, αντίστοιχες με τις φορές που θα το επιλέξετε. Στην περίπτωση που επιθυμείτε τα όμοια 
είδη να καταχωρούνται σε μία εγγραφή με την αντίστοιχη ποσότητα τότε θα πρέπει προηγουμένως να έχετε 
επιλέξει την Ομαδοποίηση Ειδών στις Ρυθμίσεις Πωλήσεων του POS Manager. 
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► Τώρα μπορείτε να κάνετε Αλλαγή Γεωγραφικής Ζώνης μέσα από την οθόνη της έκδοσης του παραστατικού. 
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη Σχεδίαση μπορείτε να προσθέσετε το πλήκτρο Αλλαγή Γεωγραφικής Ζώνης 
στην οθόνη της έκδοσης, ενώ και στις Λοιπές Εργασίες η Αλλαγή Γεωγραφικής Ζώνης έχει προστεθεί ως 
επιλογή. 
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► Τώρα στην οθόνη της Τιμολόγησης στο POS όταν επιλέγετε Πωλητή το όνομα του εμφανίζεται και πάνω στο 
κουμπί Πωλητή.  

► Τώρα στην Είσπραξη Ανεξόφλητων μπορείτε να κάνετε μαζική είσπραξη σε διαφορετικούς πελάτες και με 
όποιον τρόπο πληρωμής επιθυμείτε από την οθόνη με τις επιλογές που σας εμφανίζεται. 

► Τώρα μπορείτε να έχετε άμεση πληροφόρηση για το υπόλοιπο του είδους κατά την παραλαβή. Το Υπόλοιπο 
εμφανίζεται πλέον  στο header της οθόνης παραλαβής του είδους. 
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► Στο κλείσιμο ημέρας Ζ και στην επανέκδοσή του, καθώς και στην Αναφορά Χ μπορείτε να επιλέξετε να 
συμμετέχουν και οι χειρόγραφες πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην οθόνη ημερήσιος μηδενισμός Ζ 
προστέθηκαν τα check box Υπολογισμός χειρόγραφων πωλήσεων και Υπολογισμός Χονδρικών 
Πωλήσεων, ενώ στην επανέκδοση Ζ και στην αναφορά Χ βγαίνει αντίστοιχο popup που σας δίνει τη 
δυνατότητα να επιλέξετε τι θέλετε να εκτυπώσετε.� 

 

► Τώρα, στο κλείσιμο ημέρας Ζ μπορείτε να επιλέξετε την Εμφάνιση προοδευτικών συνόλων (Καθαρή Αξία, 
ποσό ΦΠΑ, σύνολο ανά κατηγορία ΦΠΑ ) στην έκδοση αναφοράς Ζ τσεκάροντας τη σχετική παράμετρο από 
τις Ρυθμίσει ς, Κλείσιμο Ημέρας.  
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► Όταν επιλέγετε Αναφορά Χ εμφανίζεται μήνυμα για να επιλέξετε αν θα υπολογιστούν οι χειρόγραφες και οι 
χονδρικές πωλήσεις (εικόνα 1). Τώρα μπορείτε να κρατήσετε την τελευταία σας επιλογή και να μην εμφανίζεται 
το μήνυμα αυτό κάθε φορά, αρκεί να μην έχετε επιλέξει την παράμετρο Εμφάνιση οθόνης κλεισίματος 
ταμείου στην έκδοση αναφοράς Ζ, Χ στις Ρυθμίσεις τους POS Manager (εικόνα 2).   

 

(εικόνα 1) 

 

(εικόνα 2) 
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► Στις ρυθμίσεις παραστατικών προστέθηκε παράμετρος για Έλεγχο Μικρότερης Αξίας. Αν η παράμετρος είναι 
επιλεγμένη θα γίνεται  έλεγχος για τη μικρότερη αξία έκδοσης στην τιμολόγηση. 

 

► Νέα δυνατότητα εκτύπωσης και σε Α4 εκτυπωτή μέσα από το POS Manager για τις αναφορές κατηγορίας A4 
(και όχι μόνο σε θερμικούς). Πιο συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις τερματικού προστέθηκε η στήλη εκτυπωτής  Α4 
για να τον επιλέξετε. 

 

► Στο POS Manager στα Λοιπά Στοιχεία του είδους στην Αποθήκη προστέθηκαν νέα πεδία: Ημέρες λήξης από 
πώληση, Έχει συστατικά(check box), Συμμετέχει στην ιχνηλασιμότητα (check box) που δίνουν επιπλέον 
πληροφορίες για το είδος. 

► Στο Pos Manager, στις Κινήσεις Πωλήσεων, μπορείτε πλέον να δείτε και την πληροφορία με το ΑΦΜ του 
Πελάτη κάθε κίνησης. 

Pos Sync 

► Πλέον, όταν συγχρονίζετε εγγραφές αποθήκης από εμπορικό στο POS κλειδώνει αυτόματα η εφαρμογή και 
απενεργοποιείται η δυνατότητα προσθήκης ή διαγραφής ομάδας είδους.   

Call Center 

► Μέσα από την οθόνη έκδοσης του παραστατικού μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη γεωγραφική ζώνη. 
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Περιφερειακά συστήματα 

► Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένο κείμενο είτε για 2 είτε για 12 γραμμές στο  Pole Display εύκολα από το POS 
Manager! Πιο συγκεκριμένα στο Κείμενο προβολέα γραμμών στις Ρυθμίσεις των Περιφερειακών Συστημάτων 
προστέθηκαν οι επιλογές Ορισμός Κειμένου για 2 γραμμές και Ορισμός Κειμένου για 12 Γραμμές για να 
επιλέξετε! 

 

 

 

► Τώρα, η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα ορισμού ελάχιστου ορίου παραγγελίας ανά κατηγορία πώλησης. 
Για παράδειγμα, μπορείτε στο delivery να ορίσετε ελάχιστη παραγγελία 3€ αλλά στο take away μπορείτε να 
δώσετε ένα μπουκάλι νερό που κοστίζει 0,50€. Πιο συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις της κατηγορίας πώλησης στο 
πεδίο Μικρότερη Αξία Έκδοσης μπορείτε να ορίσετε την μικρότερη αξία που επιθυμείτε. 

 

 PRISMA Win Εστίαση 
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► Τώρα, στην οθόνη της Τιμολόγησης έχετε στη διάθεσή σας και την πληροφορία σχετικά με τον αριθμό και την 
περιγραφή του τραπεζιού. 

► Στην οθόνη Κλείσιμο Παραγγελιών όταν πατάτε έκδοση με συγκέντρωση και έχετε προηγουμένους επιλέξει 
να κλείσετε παραγγελίες που αφορούν την αίθουσα αλλά ανήκουν σε διαφορετικό τραπέζι είναι αδύνατον να 
εκτελεστεί η ενέργεια, ενώ σας βγάζει η εφαρμογή και το σχετικό απαγορευτικό μήνυμα. 

 

► Τώρα μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο παραστατικό που εκτυπώνετε στον θερμικό εκτυπωτή το QR 
Code με τη διεύθυνση του πελάτη ώστε να μπορεί εύκολα να το σκανάρει ο διανομέας με τη φορητή του 
συσκευή και να μεταφέρεται στους χάρτες της Google και στις οδηγίες προς το σημείο αυτό. 

 

Όταν ο χειριστής καταχωρεί έναν πελάτη, αλλά δεν έχει διαθέσιμες τις συντεταγμένες της διεύθυνσης του για να 
τις καταχωρήσει, πατώντας αποθήκευση του Πελάτη και εφόσον έχει καταχωρήσει τη διεύθυνση και την πόλη, η 
εφαρμογή ψάχνει,  βρίσκει τις συντεταγμένες και τις αποθηκεύει στην καρτέλα του πελάτη στο 
αντίστοιχο πεδίο. 
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► Τώρα μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο είσπραξης του τραπεζιού στην αρχική του οθόνη με τις βασικές 
πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στα οικονομικά στοιχεία του 

 

► Τώρα στις Ρυθμίσεις του Mobile έχετε τη δυνατότητα δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των 
ρυθμίσεων που έχετε κάνει, καθώς και να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεων από τις 
αντίστοιχες επιλογές που έχουν προστεθεί. 

 

 PRISMA Win Mobile 


