Νέες δυνατότητες εφαρμογών PRISMA Win

Αριθμός Έκδοσης:
5.0.1 POS εφαρμογές
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.

PRISMA Win Retail

► Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν εκτυπωτές για να εκτυπώνονται τα είδη σας. Πιο
συγκεκριμένα, στις Ρυθμίσεις της Αποθήκης προστέθηκε το πεδίο Εκτυπωτές ειδών από όπου μπορείτε να
επιλέξετε τον ή τους εκτυπωτές και η επιλογή σας αυτή θα έρχεται default σε κάθε νέα εγγραφή είδους.

► Τώρα, όταν καταχωρείτε νέο πελάτη στο POS μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένη τιμή στον τρόπο πληρωμής
για ακόμα περισσότερη ταχύτητα! Πιο συγκεκριμένα, στις Ρυθμίσεις πελατών στο POS Manager προστέθηκε
σχετική παράμετρος, ώστε να επιλέξετε τη νέα δυνατότητα.
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► Στις ρυθμίσεις πωλήσεων οι ρυθμίσεις που αφορούν Α.ΔΗ.ΜΕ. και Ταμειακές έχουν ομαδοποιηθεί πλέον σε
ξεχωριστό group box.

► Τώρα, μπορείτε να ορίσετε να εκτυπώνεται η Β’ περιγραφή είδους στην ταμειακή. Πιο συγκεκριμένα, στις
Ρυθμίσεις πωλήσεων του POS Manager προστέθηκε η παράμετρος Εκτύπωση της Β’ περιγραφής του είδους
αντί της Α΄(Α.ΔΗ.ΜΕ – Ταμειακές).
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► Κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού των pos συστημάτων (pos sync), πλέον έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
να μεταφέρονται από την εμπορική διαχείριση, το παραμετρικό αρχείο προελεύσεων, αλλά και οι σχετικές
τιμές αποθήκης και το αντίστροφο.
► Κατά τη διαδικασία του συγχρονισμού των pos συστημάτων, πλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να
μεταφέρονται στην εμπορική διαχείριση, εγγραφές που αφορούν πληρωμή σε πελάτη.
► Τώρα, οι εμπλουτισμένες σημειώσεις πελατών στο Εμπορικό, έρχονται στο POS μέσω POS Sync και γίνονται
απλό κείμενο.
► Πλέον κατά την ενημέρωση των POS συστημάτων, μέσω της διαδικασίας File Replication, ενημερώνεται και το
παραμετρικό αρχείο προελεύσεων αλλά και οι σχετικές τιμές αποθήκης.
► Πλέον, κατά την ενημέρωση των POS συστημάτων, μέσω της διαδικασίας File Replication,

προστέθηκε

παράμετρος για Ενημέρωση των εκτυπωτών καρτών αλλαγής.
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► Για ακόμα περισσότερη ασφάλεια, στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που συγχρονίζουν πόντους επιβράβευσης
πελατών με point sync η εφαρμογή δεν επιτρέπει τη μεταβολή κωδικού πελάτη και ενημερώνει τον χειριστή
εμφανίζοντάς του το παρακάτω μήνυμα.

► Νέα εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών (σε 80mm και σε Α4) η οποία σας δίνει πληροφόρηση για τα υπόλοιπα
των πελατών σας, ενώ συμπεριλαμβάνει και στοιχεία επικοινωνίας τους, όπως η διεύθυνση και το τηλέφωνο.
Στα φίλτρα μπορείτε να ορίσετε για ποιους πελάτες θέλετε να εκτυπώσετε τα υπόλοιπα, καθώς και να ορίσετε
να σας εμφανιστούν μόνο εκείνοι που έχουν μηδενικό ή αρνητικό υπόλοιπο.

4

► Νέα εκτύπωση Κινήσεις Ειδών ανά Προέλευση Συγκεντρωτική προστέθηκε στις εκτυπώσεις Αποθήκης
Ειδών στα πλαίσια της εναρμόνισης των POS εφαρμογών με τις νέες υποχρεώσεις των κρεοπωλείων
προκειμένου να πραγματοποιείται ομαδοποίηση των Κινήσεων των ειδών ανά προέλευση. Η εκτύπωση δείχνει
συγκεντρωτικά την ποσότητα για όλα τα είδη που κινήθηκαν και τη συνολική τους αξία με φπα ανά χώρα
προέλευσης.

► Τώρα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε όριο στο ποσοστό έκπτωσης που μπορεί να κάνει κατά την πώληση ο
κάθε χειριστής. Πιο συγκεκριμένα, στις Ρυθμίσεις των ρόλων των χειριστών προστέθηκε η παράμετρος Όριο
ποσοστού έκπτωσης (%) όπου μπορείτε να ορίσετε το όριο του ποσοστού για κάθε χειριστή.
► Τώρα, η εφαρμογή ελέγχει και προειδοποιεί, ώστε να μην προχωρήσετε στην έκδοση παραστατικών χονδρικής
για πελάτες Ιδιώτες. Πιο συγκεκριμένα, στις ρυθμίσεις πωλήσεων προστέθηκε η παράμετρος: Να μην
επιτρέπεται η έκδοση παραστατικών χονδρικής για πελάτες Ιδιώτες την οποία μπορείτε να επιλέξετε
έτσι ώστε εάν στη διαδικασία της τιμολόγησης επιλεγεί παραστατικό χονδρικής για Ιδιώτη να σας εμφανιστεί
σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
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► Στις Φόρμες Εκτύπωσης των παραστατικών στο POS Manager μπορείτε, πλέον, να επιλέξετε να σας εμφανίζεται
και η Μονάδα Μέτρησης.
► Ρυθμίσεις Ασφαλείας για ΕΑΦΔΣΣ

Για ακόμα περισσότερη ασφάλεια στις περιπτώσεις που o χειριστής έχει επιλέξει Προσωρινή διακοπή στις
ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ του POS Manager, κάθε φορά που κάνει Login στο POS, εμφανίζεται μήνυμα που του
υπενθυμίζει τη διακοπή που έχει επιλέξει, καθώς και ότι δεν θα πρέπει, για λόγους νομιμότητας, να
υπερβαίνει η διακοπή τις 24 ώρες για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις 48 ώρες για τα
υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.
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PRISMA Win Εστίαση
► Στην εφαρμογή σχεδίασης της αίθουσας, προστέθηκε νέο πλήκτρο που σας δίνει τις επιλογές να εξάγετε και να
εισάγετε τα αντικείμενα μιας αίθουσας σε xml.

► Για να εξασφαλίσετε ότι κάθε μήνυμα που στέλνετε από το POS στο PDA ή στο smartphone θα γίνει αμέσως
αντιληπτό από τον σερβιτόρο, προστέθηκε η δυνατότητα ειδοποίησης με δόνηση ή ήχο ή και τα δύο. Πιο
συγκεκριμένα, στο Mobile από τις ρυθμίσεις -> μηνύματα -> ειδοποίηση μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που με
τον οποίο θέλετε να ειδοποιείται ο σερβιτόρος.
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► Τώρα, οι POS εφαρμογές συνδέονται με τον ΑΔΗΜΕ Proline Ergospeed III μέσω fiscal retail processor.
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