
PRISMA Win Point of Sale
 KDS: εμφάνιση κλειστών παραγγελιών

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Τώρα, στο KDS μπορείτε να επιλέξετε αν θα έρχονται παραγγελίες που έχουν κλείσει ή όχι από τη νέα παράμετρο Εμφάνιση κλειστών παραγγελιών που προστέθηκε
στις Γενικές Ρυθμίσεις του KDS.

 

 

 Mobile: Καταχώρηση tips

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Τώρα μπορείτε να καταχωρήσετε και από την Mobile εφαρμογή σας τα tips που δίνουν οι πελάτες κατά την πληρωμή του λογαριασμού.

 

 Point of Sale: νέα δυνατότητα επιλογής δικαιώματος
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Νέα δυνατότητα επιλογής δικαιώματος για Ελαχιστοποίηση του POS στα επίπεδα πρόσβασης. H νέα επιλογή προστέθηκε στην κατηγορία Γενικά στους Ρόλους
Χειριστών στις Ρυθμίσεις τους POS Manager.



 

 

 Point of Sale: Νέα ανάλυση στο POS 1280X102
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Νέα ανάλυση στο POS 1280X1024. Μπορείτε να την επιλέξετε από το POS Manager στην καρτέλα Εμφάνιση των Ρυθμίσεων στο πεδίο Ανάλυση.

 

 

 Point of Sale: ενημέρωση στοιχείων διεύθυνσης πελάτη

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Μην ξεχνάτε όταν πραγματοποιείτε κάποια μεταβολή σε διεύθυνση πελάτη σας να ενημερώνετε αντίστοιχα την καρτέλα του και με τις νέες συντεταγμένες. Αυτό τώρα
γίνεται πολύ εύκολα πατώντας το νέο πλήκτρο της ανανέωσης που προστέθηκε δίπλα στο σχετικό πεδίο στο POS στα Στοιχεία διεύθυνσης του Πελάτης σας και στο
POS Manager στα Βασικά του στοιχεία.



 

 

 Point of Sale: δημιουργία barcode για τους πωλητές
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε barcode για τους πωλητές σας και να τα σκανάρετε κατά τη διαδικασία της Τιμολόγησης, ώστε να έρχεται αυτόματα ο Πωλητής
κατά την έκδοση παραστατικού στο POS.

 Point of Sale: Aναλυτική Κατάσταση Παραστατικών ανά Σερβιτόρο

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

 

Στην εκτύπωση Αναλυτική Κατάσταση Παραστατικών ανά Σερβιτόρο του POS Manager προστέθηκε και η πληροφορία για τον Αριθμό Ζ στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η κάθε απόδειξη.  



 Point of Sale: Κλείσιμο ημέρας Ζ
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Στο Κλείσιμο ημέρας Ζ  προστέθηκε το νέο Tab Ρυθμίσεις όπου εκεί μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για το Κλείσιμο ημέρας, ενώ προστέθηκε και νέα
παράμετρος που σας επιτρέπει την Εκτύπωση του Συνόλου Εκπτώσεων.

 

 Point of Sale: αποθηκευτικός χώρος στις Κινήσεις απογραφών



έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Τώρα, στις Κινήσεις Απογραφών του POS manager έχετε και την πληροφορία για τον ποιον Αποθηκευτικό χώρο αφορά η απογραφή από την σχετική στήλη που
προστέθηκε.

 KDS: εμφάνιση στην οθόνη και των ειδών που περιλαμβάνονται σε παραστατικά
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 12-07-2019

Μπορείτε να επιλέξετε να έρχονται στην οθόνη του KDS όχι μόνο τα είδη από παραγγελίες, αλλά και τα είδη που περιλαμβάνονται σε παραστατικά όπως είναι
ένα παραστατικό που κόψατε για μία πώληση take away. H δυνατότητα είναι παραμετρική και για να λειτουργήσει θα πρέπει να μην έχετε επιλέξει την παράμετρο:
Χρήση εκτυπωτών ειδών μόνο σε παραγγελίες στη Μεταβολή της Σχεδίασης στο POS.

 KDS: ταξινόμηση των ειδών με αλφαβητική σειρά

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Τώρα, στην οθόνη του KDS μπορείτε να ορίσετε η ταξινόμηση των ειδών της παραγγελίας να είναι σε αλφαβητική σειρά.

Η δυνατότητα είναι παραμετρική και ορίζεται από τις Ρυθμίσεις, Είδη Παραγγελιών, επιλέγοντας στο πεδίο Ταξινόμηση Ειδών Κατά: Ποσότητα ή Περιγραφή.



 KDS: Φίλτρα Αναζήτησης για τις παραγγελίες
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στο KDS προστέθηκε νέο πλήκτρο που σας επιτρέπει να ορίζετε Φίλτρα Αναζήτησης για τις παραγγελίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη.  Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να 
Αίθουσα, Ταμείο, Κατηγορία πώλησης, Πωλητή και Παραστατικό. Επίσης, το Φίλτρο αναζήτησης αποθηκεύεται.

 Point of Sale: ορισμός ποσού στο ταμείο στο κλείσιμο ημέρας Ζ

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στο Κλείσιμο ημέρας Ζ και στην επανέκδοση Ζ προστέθηκε νέο πεδίο στο οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε την πληροφορία για το ποσό που αφήνετε στο ταμείο
σας



 

 

 

 

 Point of Sale: POS Manager - Εκτυπώσεις διανομών
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στις τέσσερις εκτυπώσεις του POS Manager για τις Διανομές στα Φίλτρα αναζήτησης προστέθηκε το φίλτρο Τρόποι Πληρωμής



 Point of Sale: Room Designer
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Τώρα, στη σχεδίαση αίθουσας στο Room Designer μπορείτε να βρείτε τα νέα αντικείμενα που απεικονίζουν σκάφη και καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων
ενοικίασης σκαφών.



 

 

 

 Point of Sale: POS Εστίαση - Εκτυπώσεις
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στις Εκτυπώσεις Κλείσιμο Ημέρας, Κλείσιμο Ημέρας (Εστίασης), Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών ανά Σερβιτόρο, καθώς και Αναλυτική Κατάσταση
Παραστατικών ανά Σερβιτόρο προστέθηκε στα φίλτρα αναζήτησης εγγραφών το Ζ.

 Point of Sale: POS - Εκτυπώσεις

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Τώρα, στην εκτύπωση Κινήσεις Ειδών Ανά Ομάδα μπορείτε να επιλέξετε να σας φέρνει εγγραφές και ανά Τύπο Παραστατικού από το σχετικό φίλτρο που
προστέθηκε.



 Point of Sale: POS Εστίαση - Εκτυπώσεις
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στην εκτύπωση Συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών ανά σερβιτόρο (Α4 & θερμικό) μπορείτε, πλέον, να δείτε και δύο νέες σημαντικές πληροφορίες! Τις
Εκπτώσεις που έχει κάνει κάθε σερβιτόρος, καθώς και τα Ακυρωτικά που έχει εκδώσει.

 Point of Sale: Εστίαση - Εκτυπώσεις

έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Στην εκτύπωση Κλείσιμο Ημέρας (εστίαση) προστέθηκαν νέες πληροφορίες για το Σύνολο των εκπτώσεων και τον Αριθμό των Παραστατικών στα οποία έχουν
γίνει εκπτώσεις.



 

 

 Point of Sale: POS Manager - Διανομές
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 11-07-2019

Για να εξυπηρετηθούν οι περιπτώσεις δημιουργίας barcode με σκοπό το άνοιγμα και το κλείσιμο των παραγγελιών στις διανομές, δημιουργήθηκε η νέα
εκτύπωση Άνοιγμα-Κλείσιμο Barcode στις εκτυπώσεις Διανομέων (Α4) στο POS Manager. Τώρα, επιλέγοντας τον διανομέα που επιθυμείτε στο φίλτρο της
εκτύπωσης, τα σχετικά barcode είναι στη διάθεσή σας εύκολα και αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά εργαλεία ή να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις
στη δημιουργία barcode.

 



 

 Point of Sale: Ανώτατο όριο πώλησης
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 08-07-2019

Νέα δυνατότητα στο POS σας ενημερώνει με μήνυμα (εικόνα1), κατά τη διαδικασία της Τιμολόγησης, όταν ξεπερνάτε το Ανώτατο όριο πώλησης (στη στήλη Ανώτατο
όριο έκδοσης μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό όριο πωλήσεων ανά παραστατικό π.χ. διαφορετικό όριο στην απόδειξη λιανικής & διαφορετικό στο τιμολόγιο) που έχετε
ορίσει στις Ρυθμίσεις των Παραστατικών (εικόνα2), ενώ παράλληλα σας επιτρέπει πατώντας Ναι να συνεχίσετε σε έκδοση του παραστατικού.

Η νέα δυνατότητα είναι παραμετρική και μπορείτε να την επιλέξετε από τις Ρυθμίσεις των Πωλήσεων τσεκάροντας την Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης όταν η
αξία υπερβαίνει το ανώτατο όριο του παραστατικού (εικόνα3).

 

Εικόνα 1



 

εικόνα 2

 

εικόνα 3

 Point of Sale: File replication
έκδοση 7.7 PRISMA Win Point of Sale | 08-07-2019

Στο File Replication μπορείτε, πλέον, να μεταφέρετε τη Μονάδα Μέτρησης Συσκευασίας και την Ποσότητα της Μονάδας Μέτρησης Συσκευασίας.


