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1. ΕΙΣΟΔΟΣ 

 
To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της DATACONSULTING. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο 
στον αποδέκτη και η μερική ή ολική διάθεση ή κοινοποίηση του σε τρίτους, δεν μπορεί να γίνει χωρίς γραπτή έγκριση 
της DATACONSULTING. 

Για την είσοδο του εκάστοτε διαχειριστή στην εφαρμογή, είναι απαραίτητη η πληκτρολόγηση του Username και 
Password  (Όνομα και Κωδικός), τα οποία δημιουργεί ο ίδιος ο διαχειριστής και είναι προσωπικά. 

 

 

Ξεκινώντας την περιήγησή, έχουμε το βασικό μενού πλοήγησης: 

• Συναλλασσόμενοι 

• Ενέργειες FSM 

• Πόροι 

• Αποθήκη 

• Αναφορές 

• Ρυθμίσεις 

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στo μενού. Με δεξί κλικ του ποντικιού εμφανίζεται επιλογή 
Customize Menu, οπού ανοίγει ειδική καρτέλα που μας επιτρέπει να κάνουμε μη ορατές κάποιες λειτουργίες του 
μενού.  

Κάθε μία από τις βασικές επιλογές περιλαμβάνει τα αντίστοιχα υπό-μενού εργασιών. 

Στις παρακάτω ενότητες δίνονται επεξηγήσεις για τις λειτουργίες που θα συναντήσετε κατά την χρήση της 
εφαρμογής. 

Η μπάρα πλοήγησης χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση στις συχνότερες χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.  
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2. ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 
2.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ 

 
Στη Διαχείριση Σημείων, εμφανίζονται όλα τα σημεία πελάτων που έχουμε δημιουργήσει. Ο διαχειριστής έχει τη 
δυνατότητα να αναζητήσει κάποιο σημείο χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα όπως τον κωδικό πελάτη, την 
επωνυμία του, την πόλη ή το όνομα του έργου, κλπ. (Εικόνα 1.1.1). Σκοπός της λίστας είναι να βοηθήσει στην 
γρήγορη αναζήτηση ενός  σημείου. Για το λόγο αυτό ως στήλες εμφανίζονται μόνο τα πιο βασικά πεδία. Η 
διαγραφή ενός πελάτη επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχουν εγγραφές σχετικές με αυτό όπως για παράδειγμα 
αναθέσεις, τηλεφωνικές κλήσεις  κλπ. 
 
 

 

Εικόνα 1.1.1 

Δυνατότητα εμφάνισης μόνο των πελάτων που έχουν σημεία και αναζήτησης πελατών με το όνομα σημείου 
(χρησιμοποιώντας λέξεις -κλειδιά). Εικόνα 1.1.2 

 
  

Εικόνα 1.1.2 

 

Δυνατότητα αναζήτησης με βάση χαρακτηριστικό προϊόντος (π.χ. Serial Νumber, Μοντέλο). Κάνοντας διπλό κλικ 
ανοίγει το σημείο του πελάτη. 

Κάνοντας  δεξί κλικ πάνω στην περιγραφή του σημείου, βλέπουμε όλες τις διαθέσιμες ενέργειες (Εικόνα 1.1.3)  της 
καρτέλας που είναι οι παρακάτω: 
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Εικόνα 1.1.3 

Δημιουργία Ενέργειας (Ενέργειες Τεχνικών): Τα βήματα θα τα δούμε σε επόμενη ενότητα. 

Δημιουργία Ανάθεσης: Τα βήματα θα τα δούμε σε επόμενη ενότητα. 

Μεταφορά Σημείου: Δυνατότητα μεταφοράς σημείου σε άλλο πελάτη. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι χρήσιμη 
συνήθως σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας πελάτη, ΑΦΜ κλπ. που το σημείο παραμένει το ίδιο και θέλουμε να 
αποφύγουμε την διαδικασία δημιουργίας του σημείου από την αρχή.  

Μεταφορά Προϊόντος: Μεταφορά προϊόντος σε άλλο σημείο άλλου πελάτη. 

Από αυτή την καρτέλα, έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε νέο σημείο πελάτη, πηγαίνοντας στην επιλογή Νέο 
Σημείο που βρίσκεται πάνω δεξιά στις ενέργειες  (Εικόνα 1.1.4). Τα βήματα θα τα δούμε αναλυτικά στην επόμενη 
ενότητα.  

 

 

Εικόνα 1.1.4 

Τέλος, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ στην περιγραφή του σημείου, εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες 
του. (Εικόνα 1.1.5). Θα τις δούμε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (Συναλλασσόμενοι). 
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Εικόνα 1.1.5 

 

2.2 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ 
 
Εμφανίζονται όλοι οι Συναλλασσόμενοι (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές), τα βασικά στοιχεία τους, τα στοιχεία 
Συναλλαγών (εφόσον έχει εγκατασταθεί το Module Vortex CM), τα στοιχεία CRM (εφόσον έχει εγκατασταθεί το 
Module Vortex CRM). 

Για την δημιουργία ενός νέου συναλλασσόμενου, πηγαίνουμε στο εικονίδιο   

Τα στοιχεία των πελατών είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs) Εικόνα 1.2.1 

Εικόνα 1.2.1 

Πληροφορίες: Στοιχεία πελάτη (όπως Όνομα/Επωνυμία, ΑΦΜ , διεύθυνση, πόλη, κλπ.). Ενδείκνυται η συμπλήρωση 
του email, ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά και για την αποστολή 
μαζικών email, όπου και όταν χρειάζεται. Στα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχει το πεδίο Ένα σημείο. Αν επιλέξω το 
check box, τότε αυτόματα δημιουργείται ένα σημείο στον πελάτη με περιγραφή την επωνυμία του πελάτη. Τα 
στοιχεία συναλλαγών συμπληρώνονται εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το Module CM στην εφαρμογή. Παρακάτω, τα  
στοιχεία CRM συμπληρώνονται εφόσον ενεργοποιηθεί το Module CRM.   
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Σημεία: Τα σημεία του πελάτη. Με διπλό αριστερό κλικ πάνω στην περιγραφή του σημείου, εμφανίζονται αναλυτικά 
όλες οι πληροφορίες του (Εικόνα 1.2.2) 

 

Εικόνα 1.2.2 

 

Παραστατικά: Module CM  

Ωράριο: Το ημερήσιο ωράριο του πελάτη, ώστε να γνωρίζουμε το επιτρεπτό διάστημα κατά το οποίο μπορούμε να 
δημιουργούμε αναθέσεις.  

Επαφές: Εδώ ορίζονται όλες οι επαφές του πελάτη. Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών επαφών ανά πελάτη με 
τηλέφωνο, email επικοινωνίας για κάθε επαφή.  

Συμβόλαια: Τα συμβόλαια του σημείου και των προϊόντων του σημείου.  

Πλάνο Συντήρησης: Εμφανίζονται τα πλάνα συντήρησης που έχουν δημιουργηθεί από τα συμβόλαια του πελάτη. 
Από  αυτή την καρτέλα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πλάνο, τα πλάνα συντήρησης δημιουργούνται  
αποκλειστικά από τα συμβόλαια του πελάτη. Θα δούμε αναλυτικά τα βήματα σε επόμενη ενότητα. 

Σύμβουλοι πωλήσεων: Ο πωλητής που είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο πελάτη. 

Ισοζύγιο: Εμφανίζονται οι εισπράξεις και οι χρεώσεις που έχει καταχωρήσει ο τεχνικός από τη Mobile εφαρμογή. 

Επισυναπτόμενα Έγγραφα: Επισύναψη ηλεκτρονικών αρχείων (έγγραφα). 

Σημειώσεις: Διάφορες σημειώσεις για τον πελάτη. Εάν θέλουμε να εμφανίζεται η σημείωση σε Pop up παράθυρο 
κατά τη Δημιουργία ανάθεσης τσεκάρουμε την επιλογή  Προβολή σε επιλογή πελάτη (Εικόνα 1.2.3) 
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Εικόνα 1.2.3 

CRM: Module CRM 

FSM: Οι αναθέσεις Και τα Δελτία Τεχνικών που  αφορούν τον πελάτη  

SWOT Ανάλυση: Module CM  

Παραμετρικά Πεδία: Custom νέα  πεδία που δημιουργεί ο χρήστης 

Σημείο στο Χάρτη: Οι ακριβείς συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) του σημείου πάνω στον 
χάρτη. 

Υπηρεσίες: Προεπιλέγουμε τις μόνες υπηρεσίες που επιθυμούμε να φαίνονται στις αναθέσεις ως διαθέσιμες -> 
Λεπτομέρειες ανάθεσης  -> Υπηρεσία. Αποθηκεύοντας την ανάθεση εμφανίζονται οι υπηρεσίες στο πεδίο Υπηρεσίες 
που εκτελέστηκαν. 

Ειδικές Συμφωνίες: Module CM 

 

Πως ανοίγουμε ένα νέο σημείο πελάτη ;  

Στην καρτέλα του σημείου, πηγαίνουμε στην επιλογή  που βρίσκεται πάνω δεξιά στις ενέργειες 

(Εικόνα 1.2.4). Αναλυτικά, τα βήματα στη διαδικασία είναι:   

 

Εικόνα 1.2.4 

Συμπληρώνουμε όλα τα ακριβή στοιχεία του σημείου (Εικόνα 1.2.5), όπως όνομα, διεύθυνση, πόλη, κλπ. Ενδείκνυται 
η συμπλήρωση του email, ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών αλλά και για την 
αποστολή μαζικών email, όπου και όταν χρειάζεται. 
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Εικόνα 1.2.5 

 

Εισάγοντας  τη διεύθυνση και τον Ταχ. Κωδικό του σημείου και πατώντας  Αναζήτηση  , εμφανίζονται οι ακριβείς 
συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) πάνω στον χάρτη. Για την συγκεκριμένη λειτουργία 
είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Google Maps API. 

Ωράριο: Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του πελάτη. Κατά τη δημιουργία ανάθεσης στο σημείο, ενημερώνεται 
το Timeslot σύμφωνα με το ωράριο που έχω καθοριστεί σε αυτό το σημείο.  

Η Προεπιλεγμένη Υπηρεσία συμπληρώνεται, εφόσον σε κάποιο σημείο κάθε νέα ανάθεση εργασίας επιθυμούμε 
να είναι προκαθορισμένη και πάντα η ίδια (πχ Συντήρηση μηχανήματος). Σε αυτή την περίπτωση, όταν θα ανοίξουμε 
την καρτέλα Δημιουργία ανάθεσης για το συγκεκριμένο σημείο, στο πεδίο Υπηρεσία θα μας φέρει αυτόματα την 
προεπιλεγμένη (Εικόνα 1.2.6) 

 

Εικόνα 1.2.6 
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Στο πεδίο Συνεργάτες, επιλέγονται οι Εξωτερικοί συνεργάτες/συνεργεία που επιθυμούμε να έχουν πρόσβαση στo 
σημείο. Όσοι συνεργάτες δεν είναι επιλεγμένοι δεν θα έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο και στην 
διαχείριση του. 

Τα στοιχεία των σημείων είναι οργανωμένα στις παρακάτω ενότητες (Tabs): 

Τμήματα Επαφές: Καταχωρούμε τις επαφές (το προσωπικό) του σημείου και τον ρόλο τους μέσα στην εταιρεία. 

Ιστορικό Σημείου: Εμφανίζονται όλα τα Δελτία που έχουν δημιουργηθεί για το σημείο. Με Column chooser 
προσθέτουμε τη στήλη Φωτογραφίες, ώστε να είναι ορατό αν η ανάθεση περιέχει φωτογραφία η όχι χωρίς να πρέπει 
να την ανοίξει κανείς.  

Ζώνες: Όταν οι εγκαταστάσεις του σημείου οριοθετούνται και χωρίζονται  σε διακριτές /καθορισμένες περιοχές (πχ 

κτίριο Α, Β , Γ). Με το εικονίδιο  προσθέτουμε μια νέα Ζώνη στο σημείο. 

Συμφωνίες: Εκφράζει την προαγορά ωρών ή επισκέψεων τεχνικής υποστήριξης για ένα σημείο πελάτη. Για να 
δημιουργήσουμε μια Συμφωνία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει συμβόλαιο στο σημείο ή σε προϊόν 

σημείου.  Με το εικονίδιο  εισάγουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μας (Ισχύ Από - Ισχύ έως κλπ.) . Τέλος, 

αποθηκεύουμε τις εγγραφές με το εικονίδιο . Στη Διαμόρφωση ωρών προσθέτουμε ή αφαιρούμε ώρες/ 
επισκέψεις  στη συμφωνία. Στο πεδίο Ιστορικό Αναθέσεων, βλέπουμε όλες τις κινήσεις (προσθέσεις, αφαιρέσεις 
ωρών/επισκέψεων και Αναθέσεις) που έγιναν στην συγκεκριμένη συμφωνία. Οι ώρες/επισκέψεις των Δελτίων που 
συμμετέχουν στη Συμφωνία (ενεργοποιώντας το check box που βρίσκεται στη Δημιουργία Ανάθεσης) αφαιρούν 
ώρες/επισκέψεις  από τη συμφωνία (Εικόνα 1.2.7) 

 

 

Εικόνα 1.2.7 

 

Διευθύνσεις Σημείου: Όταν το σημείο δεν βρίσκεται σε μια σταθερή τοποθεσία, αλλά πρόκειται για κινητή 
εγκατάσταση δηλώνουμε όλες τις διευθύνσεις του. 

Τηλ. επικοινωνίες: Ιστορικό τηλεφωνικών κλήσεων του πελάτη με την εταιρεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
σύνδεση τηλεφωνικού κέντρου με την εφαρμογή. 

Ενεργά Συμβόλαια: Τα συμβόλαια που έχουμε δημιουργήσει πάνω στο σημείο (ενεργά και μη). 

Έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων με το εικονίδιο  + 

Φωτογραφίες: Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών με το εικονίδιο  + 

Ενέργειες CRM: Module CRM 

Οδηγίες από την έδρα μας: Αναλυτικές οδηγίες για να φτάσουμε στον προορισμό σημείου.  

Παραμετρικά πεδία: Παραμετρικά πεδία που έχω δημιουργήσει στο σημείο 
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Σε κάθε σημείο πελάτη, έχουμε στη διάθεση μας τις εξής βασικές ενέργειες που εμφανίζονται στο πάνω δεξιά μέρος 
της οθόνης: 

 Δημιουργία νέου σημείο στον πελάτη 

 Διαγραφή όλου του σημείου 

 Ανανέωση του περιεχόμενο του  

 Προεπισκόπηση εγγράφου: Μπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την εμφάνιση που θα έχει το έγγραφό σας με 
τις πληροφορίες του σημείου, όταν εκτυπωθεί στον εκτυπωτή. 

 Εκτύπωση του σημείου κ των επιμέρους πληροφοριών 

 Αποστολή email σε χρήστες 

 

 

Τέλος, με δεξί κλικ πάνω στην Περιγραφή του σημείου (Εικόνα 1.2.8), έχουμε τις εξής διαθέσιμες ενέργειες: 

 

Εικόνα 1.2.8 

 Δημιουργία Ενέργειας: Δημιουργία Ενέργειας Τεχνικού 

 Δημιουργία Ανάθεσης: Δημιουργία νέας ανάθεσης στο σημείο  

Μεταφορά σημείου: Μεταφορά των προϊόντων του σημείου σε άλλον πελάτη  

Μετάβαση στα συμβόλαια του πελάτη  

 

Σε κάθε σημείο βλέπουμε αναλυτικά όλα τα προϊόντα που έχουμε εγκαταστήσει. Για κάθε προϊόν βλέπουμε τα 
ειδικά χαρακτηριστικά του και το ιστορικό του, δηλαδή όλα τα Δελτία Τεχνικών που αφορούν το προϊόν καθώς και 
τα συμβόλαια του (Εικόνα 1.2.9) 
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Εικόνα 1.2.9 

 

 

Πως προσθέτουμε ένα προϊόν μέσα στο σημείο;  

Πατώντας  το εικονίδιο  Νέο Προϊόν  παρουσιάζεται η παρακάτω καρτέλα προς συμπλήρωση (Εικόνα 

1.2.10) 

 

Εικόνα 1.2.10 

 

Ως προς τα βασικά στοιχεία του προϊόντος, ο διαχειριστής συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία για τη γενικότερη 
πληροφορία του προϊόντος όπως: Τύπος, Προϊόν, Ζώνη (σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει χωριστεί σε ζώνες), 
ημερομηνία εγκατάστασης.   
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Στο πεδίο Προϊόν  με το εικονίδιο μεταφερόμαστε κατευθείαν στη λίστα όλων των προϊόντων της εταιρείας, 
για να ανοίξουμε μια νέα ονομασία προϊόντος που δεν υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τη δημιουργία ενός νέου 
προϊόντος θα τη δούμε σε επόμενη ενότητα.   

Η εισαγωγή του προϊόντος με Κωδικό, Περιγραφή και Τύπο Προϊόντος γίνεται με το εικονίδιο  και αποθηκεύουμε 

την εγγραφή με το εικονίδιο . 

 

Στη συνέχεια, επιλέγουμε τους Συνεργάτες που θέλουμε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του προϊόντος. Τέλος, 
υπάρχει και η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας του προϊόντος, με το κουμπί Load (Εικόνα 1.2.11) 

 

 

 

   

Εικόνα 1.2.11 

Παρακάτω εμφανίζονται τα συμβόλαια που έχω δημιουργήσει για το συγκεκριμένο προϊόν. Προσοχή: Τα 
συμβόλαια ΔΕΝ τα δημιουργούμε σε αυτό το σημείο (Θα δούμε αναλυτικά τα βήματα στην επόμενη ενότητα).  

Το επόμενο βήμα αφορά την δημιουργία χαρακτηριστικών του προϊόντος.  

Στα Χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα στο κάτω αριστερά μέρος, επιλέγουμε το εικονίδιο προσθήκης  ειδικού 
χαρακτηριστικού, όπως: Serial Number, Εγγύηση, Επόμενο service. (όλα τα χαρακτηριστικά είναι 
παραμετροποιήσιμα). 

Πατώντας το εικονίδιο  από το μενού, αποθηκεύεται η εγγραφή. Με το εικονίδιο  διαγράφεται η τρέχουσα 
γραμμή μετά από επιβεβαίωση. Εάν επιλέξουμε το check box Ταυτότητα, ταυτοποιεί το ειδικό χαρακτηριστικό του 
προϊόντος. (Εικόνα 1.2.12) 
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Εικόνα 1.2.12 

 

Τι είναι το πρότυπο προϊόν και πως το προσθέτω στο σημείο του πελάτη;  

Το πρότυπο προϊόν είναι ένα προϊόν με προτεινόμενα χαρακτηριστικά προϊόντος (πρότυπες προδιαγραφές) για 
κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση σε πολλά σημεία. Λειτουργεί ουσιαστικά ως υπόδειγμα προϊόντος για πολλά 

σημεία. Πατώντας το εικονίδιο  επιλέγουμε το πρότυπο προϊόν που θέλουμε να αντιγράψουμε 
στο σημείο. Τον τρόπο δημιουργίας ενός πρότυπου προϊόντος θα το δούμε σε επόμενη ενότητα.  

 

Στην καρτέλα κάθε προϊόντος, στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκεται τοποθετημένη εργαλειοθήκη (toolbar) με τις 
εξής λειτουργίες (Εικόνα 1.2.13):  

 

 

 

Εικόνα 1.2.13 

  

 Αποθήκευση προϊόντος και Έξοδος από την καρτέλα μετά από επιβεβαίωση 

  Αποθήκευση της εγγραφής 

Αφαίρεση προϊόντος από το σημείο. Θα παραμείνει στο σημείο ως μη ενεργό (για την ιστορικότητα του) 
Εικόνα 1.2.14 
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Εικόνα 1.2.14 

Διαγραφή του προϊόντος 

 

Εκτύπωση της καρτέλας με τις πληροφορίες του προϊόντος 

 

Εκτύπωση ετικέτας με τις πληροφορίες του προϊόντος, από τον εκτυπωτή ετικέτας  

 

Μεταφορά του προϊόντος (με όλα τα χαρακτηριστικά του) και σε άλλο σημείο πελάτη.  

 

Αντιγραφή του προϊόντος. Ο χρήστης ορίζει τον αριθμό των αντίγραφων.(Εικόνα 1.2.15) 

 

 

Εικόνα 1.2.15 

Αντιγραφή προϊόντος σε άλλα σημεία: Αντιγραφή προϊόντος σε άλλα σημεία του ίδιου πελάτη. Ο 
χειριστής μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να αντιγράψει τα συμβόλαια και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.  

 

 Ανάθεση σε συμβόλαιο: Δυνατότητα ανάθεσης προϊόντος σε συμβόλαιο σημείου. 
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 Δυνατότητα επιλογής ενός πρότυπου προϊόντος -> (εφόσον έχουμε δημιουργήσει πρότυπα προϊόντα-
> προϊόντα με συγκεκριμένα τυπικά χαρακτηριστικά). Δυνατότητα αντιγραφής πρότυπων προϊόντων. (Εικόνα 1.2.16) 

 

Εικόνα 1.2.16 

 

Τέλος, σε κάθε προϊόν εμφανίζονται οι αναθέσεις που σχετίζονται με το παρόν προϊόν, Μετρήσεις αναθέσεων, 
φωτογραφίες και παραμετρικά πεδία (Εικόνα 1.2.17).  

 

Εικόνα 1.2.17 

Για να κλείσετε μια οποιαδήποτε καρτέλα, αρκεί να πατήσετε μεσαίο κλικ του ποντικιού (στη ροδέλα) στο Tab 

της καρτέλας.  

 

 

 

2.3 ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

Για την δημιουργία νέου τύπου Συμβολαίου, στα Συμβόλαια επιλέγουμε το εικονίδιο προσθήκης  και 
συμπληρώνουμε τα παρακάτω πεδία: 

Αριθμός Συμβολαίου: Αυτόματη αρίθμηση συμβολαίων. 

Περιγραφή συμβολαίου: Σύντομη περιγραφή συμβολαίου. 

SLA (Λεπτά) Προκαθορισμένο Service Level Agreement (SLA). Το χρονικό πλαίσιο που ορίζουμε για την απόκριση 
σε ένα αίτημα πελάτη.  

Όριο SLA: Τα αποδεκτά όρια/αποδεκτή ώρα για την εφαρμογή του SLA που έχουμε ορίσει παραπάνω (μέχρι ποια 
ώρα μπορούμε να θέσουμε ένα SLA). 

Με διπλό κλικ στον αριθμό του συμβολαίου βλέπουμε τα παραμετρικά πεδία που έχουμε ορίσει στο συμβόλαια 
και το Ωράριο εξυπηρέτησης του συμβολαίου (Εικόνα 1.3.1) 
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Εικόνα 1.3.1 

 

Ωράριο εξυπηρέτησης του συμβολαίου: Βάσει του ωραρίου που έχουμε θέσει στο συμβόλαιο, ενημερώνονται τα 
Timeslots των αναθέσεων. Εάν στην ανάθεση ορίσουμε διάστημα timeslot εκτός ωραρίου εξυπηρέτησης 
εμφανίζεται το εξής μήνυμα: “Επιλέξατε ώρα προγενέστερη της τρέχουσας. Θέλετε να συνεχίσετε;” 

 

Διαδικασία δημιουργίας ενός συμβολαίου σε ένα προϊόν ή σε ένα σημείο πελάτη  
 
Αφού έχουμε δημιουργήσει το σημείο του πελάτη με τα προϊόντα, πηγαίνουμε στο Tab Συμβόλαια και πατώντας 

το  ανοίγουμε τη βασική φόρμα δημιουργίας συμβολαίου.   
Συμβόλαιο: Τύπος συμβολαίου. 
Ταυτότητα συμβολαίου: 
Παρατηρήσεις: Συμπληρώνουμε πληροφορίες / ειδικούς όρους που αφορούν το συμβόλαιο (προαιρετικό). 
Έναρξη Ισχύος: Ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου υποστήριξης. 
Λήξη Ισχύος: Ημερομηνία λήξης συμβολαίου υποστήριξης. 

Ενεργό: Επιλέγουμε το Check box εφόσον είναι ενεργό το συμβόλαιο υποστήριξης.  

Αξία: Κόστος συμβολαίου υποστήριξης. 
Υπηρεσία: Πεδίο που συμπληρώνεται όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλάνο συντήρησης. Συμπληρώνεται 
εφόσον το συμβόλαιο καλύπτει συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Επανάληψη: Καθορίζουμε τη συχνότητα μιας επαναλαμβανόμενης εργασίας για ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. 
Κάθε… μέρες). 
Πρώτη ανάθεση: Ορίζουμε ημερολογιακά πότε θέλουμε να γίνει η πρώτη ανάθεση για το πλάνο συντήρησης.  
Συνεργάτης: Προαιρετικό πεδίο, στην περίπτωση που το πλάνο Συντήρησης το αναλαμβάνει εξωτερικός 
συνεργάτης.  
 

 

Με διπλό κλικ πάνω στο συμβόλαιο (στο εικονίδιο +) έχουμε 2 επιπλέον δυνατότητες: 
Παραμετρικά πεδία Ορίζουμε παραμετρικά πεδία στο συμβόλαιο πελάτη. Κατά τη δημιουργία ενός νέου 
συμβολαίου πελάτη εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου «Θέλετε να μεταφερθούν οι τιμές των παραμετρικών 
πεδίων από το συμβόλαιο...»  
Έγγραφα Συμβολαίου μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία που αφορούν το ίδιο θέμα (π.χ υπογεγραμμένο 
συμβόλαιο) Εικόνα 1.3.3 
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Εικόνα 1.3.3 

 

Με δεξί κλικ πάνω στο συμβόλαιο που έχουμε δημιουργήσει έχουμε τις εξής διαθέσιμες κινήσεις (Εικόνα 1.3.4):  

 

 Εικόνα 1.3.4 

 

 

 

Διαδικασία δημιουργίας πλάνου συντήρησης/προληπτικής συντήρησης (επαναληπτικές εργασίες).  

 

 

Με δεξί κλικ πάνω στο συμβόλαιο (Εικόνα 1.1.15), μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτόματα επαναλαμβανόμενες 
εργασίες. Για τη δημιουργία πλάνου είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί τα εξής τρία (3) στοιχεία στο 
συμβόλαιο του προϊόντος: 
Υπηρεσία/ Επανάληψη / Πρώτη ανάθεση. Έτσι, δημιουργούνται αυτόματα αναθέσεις μέχρι και τη λήξη του 
συμβολαίου 
- Δυνατότητα δημιουργίας πλάνου συντήρησης στα συμβόλαια του πελάτη με Picking List (προσθέτουμε τα 
αναλώσιμα/ ανταλλακτικά που χρειάζεται ο τεχνικός) Εικόνα 1.3.5 
- Χαρακτηρισμοί Ανάθεσης: Οι χαρακτηρισμοί είναι παραμετρικά πεδία (Ανάλυση σε επόμενη ενότητα). 
- Περιγραφή προβλήματος: Αν έχω ορίσει περιγραφή προβλήματος στο πλάνο συντήρησης, τότε όλες τις 
αναθέσεις ενημερώνονται αυτόματα με τη συγκεκριμένη περιγραφή προβλήματος.   
- Εσωτερική επικοινωνία: Σε όλες τις αναθέσεις, ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο με την εσωτερική επικοινωνία.  
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 Εικόνα 1.3.5 

 

Η διαγραφή ενός πλάνου συντήρησης  επιτυγχάνεται πατώντας το πλήκτρο -. Σε περίπτωση όμως που έχει 
ολοκληρωθεί έστω και η 1η ανάθεση βάσει πλάνου δεν μπορούμε να το διαγράψουμε.  

 

Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούνται οι επαναλαμβανόμενες εργασίες/αναθέσεις σε 
διαφορετικές ημερομηνίες που εσείς επιλέγετε μέσα από ημερολόγιο. 

 

Δυνατότητα ανανέωσης συμβολαίου και αντιγραφής και των παραμετρικών πεδίων. κατά τη διαδικασία ανανέωσης, 
εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου «Θέλετε να μεταφερθούν οι τιμές των παραμετρικών πεδίων από το 
συμβόλαιο...» 

 

 

Δυνατότητα αντιγραφής των πεδίων  Υπηρεσία, Επανάληψη και πρώτη ανάθεση σε επιλεγμένα προϊόντα.  

 

2.4 ΕΡΓΑ 
 
Τα Έργα αφορούν την παρακολούθηση και υλοποίηση ενός Project δηλαδή μια σειρά αναθέσεων - εργασιών μέσα 
σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Κύρια χαρακτηριστικά μιας εντολής: 

• περιέχει μια ή περισσότερες αναθέσεις  τεχνικού/ών 

• έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

• αποτελείται από διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσης  

• έχει προσυμφωνημένη αξία  

•  

Για κάθε νέο έργο πελάτη, συμπληρώνουμε την παρακάτω καρτέλα (Εικόνα 1.4.1): 

Αριθμός έργου: Ο αύξων αριθμός της εγγραφής. Εισάγετε αυτόματα κατά την καταχώρηση.  

Κωδικός έργου: Προαιρετικό πεδίο 

Το check box Να μην επιτρέπονται διενέξεις ημερομηνιών στα υποέργα το επιλέγουμε όταν δεν θέλουμε να 
επιτρέψουμε στον διαχειριστή να ανοίγει υποέργα που έχουν μεταξύ τους την ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης.  
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Εικόνα 1.4.1 

 

Περιγραφή: Σύντομη Περιγραφή /τίτλος έργοy 

Ανήκει σε έργο: Συμπληρώνεται το πεδίο, εφόσον το έργο θεωρείται υποέργου άλλου κύριου έργου 

Πελάτης: Τον πελάτη που αφορά η εντολή 

Υπεύθυνος πελάτη: Υπεύθυνος επικοινωνίας  για την υλοποίηση του έργου 

Σημείο: Σημείο πελάτη 

Προσφορά: Επισυνάπτουμε την προσφορά 

Ημερομηνία Έναρξης: Ημερομηνία έναρξης του έργου 

Ημερομηνία Λήξης: Ημερομηνία λήξης (έως πότε πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της 
εντολής). 

Πωλητής: Προαιρετικό πεδίο, προσθέτουμε τον πωλητή. 

Υπεύθυνος: Έχει τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση και τον έλεγχο του έργου. 

Κατάσταση (Status): Οι φάσεις της εντολής έως την ολοκλήρωση της. 

Επιπρόσθετη κατάσταση: Επιπλέον βοηθητικό status του έργου για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση. 

Αξία: Αξία έργου βάσει της οικονομικής προσφοράς που έχουμε κάνει στον πελάτη. 

 
Στο κάτω μέρος αυτής της καρτέλας έχουμε τις εξής πληροφορίες / δυνατότητες (Εικόνα 1.4.2): 
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Εικόνα 1.4.2 

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων. Μπορείτε κατόπιν να ανοίξετε και να 
επεξεργαστείτε αυτά τα έγγραφα.  
Ιστορικό Κατάστασης: Αυτόματη ενημέρωση του status του έργου. Το σύστημα αντλεί την πληροφορία από την 
ημερομηνία τροποποίησης του  μόνο και αντλώντας την πληροφορία που αλλάζει η κατάσταση του έργου  
Εμπλεκόμενοι: Συμπληρώνεται το πεδίο στην περίπτωση που εμπλέκεται  και κάποιος άλλος πελάτης  
 

Τα είδη έργου ενημερώνονται αυτόματα στην περίπτωση που μια προσφορά έχει μετατραπεί αυτόματα σε έργο 
(Module CRM). Εικόνα 1.4.3 

 

 

 

Εικόνα 1.4.3 

 

Στις Σημειώσεις, καταγράφονται διάφορες σημειώσεις (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμός, λεπτομέρειες 
σχεδιασμού).  
Ιστορικό: Εμφανίζονται όλες οι αναθέσεις (Εκκρεμείς και μη) που είναι σχετικές με το έργο (Εικόνα 1.4.4).  

 

Εικόνα 1.4.4 

 

Έξοδα: Καταχωρούμε γενικά έξοδα του έργου (π.χ 'Έξοδα μετακίνησης των τεχνικών, λειτουργικά έξοδα),   
Κέρδος Έργου: Module PM 
Φάσεις: Module PM 
Διάγραμμα Gantt: Module PM 
Παραμετρικά Πεδία: Φαίνονται όλα τα παραμετρικά πεδία του έργου, που τα έχουμε δημιουργούμε στις Ρυθμίσεις. 
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2.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Με το εικονίδιο  εισάγουμε  τα status/τις καταστάσεις προόδου των Έργων. Τέλος, αποθηκεύουμε τις εγγραφές 

με το εικονίδιο . Πρόκειται για παραμετροποιήσιμα πεδία. Διευκολύνει την παρακολούθηση και αποτίμηση των 
έργων (Εικόνα 1.5.1) 

 

Εικόνα 1.5.1 

Σε αυτό το σημείο, υπάρχουν και τα εξής πεδία Επιπρόσθετη Κατάσταση, Χρονικό Status και Κατάσταση Φάσεων 

(Module PM). Εικόνα 1.5.2 

 

Εικόνα 1.5.2 

Επιπρόσθετη Κατάσταση: Επιπρόσθετο status που θέλουμε να παρακολουθούμε στην πρόοδο των έργων.   

Χρονικό Status: Λειτουργεί ως υπενθύμιση για την παράδοση του έργου. Ενημερώνεται αυτόματα η χρονική 
κατάσταση του έργου με σχετικό εικονίδιο, με βάση τις ημέρες που έχουμε ορίσει από την λήξη του έργου (Εικόνα 

1.5.3) 

 

Εικόνα 1.5.3 

Το χρονικό status φαίνεται στο Grid των έργων 

Κατάσταση Φάσεων: Module PM 
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3 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ FSM 
3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Ο διαχειριστής αναθέτει τις εργασίες στους τεχνικούς, συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στην 
καρτέλα επεξεργασίας  (Εικόνα 2.1.1) 
 

 
 

 

Εικόνα 2.1.1 
 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά στοιχεία της ανάθεσης είναι: 
 
Επωνυμία: Καταχωρώντας την επωνυμία του πελάτη, εμφανίζονται τα ακριβή στοιχεία του πελάτη, όπως 

Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη. Με το εικονίδιοo μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο πελάτη.  

Σημείο: Επιλέγουμε το σημείο της ανάθεσης. Με το εικονίδιο μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σημείο 

στον πελάτη. Το εικονίδιο ανοίγει όλες τις πληροφορίες του σημείου.  
 
Έργο: Συμπληρώνεται με το σχετικό έργο, αν υπάρχει.  
 
Διεύθυνση σημείου: Καταχωρείται αυτόματα η διεύθυνση του σημείου που έχουμε επιλέξει πιο πάνω.  
 
Υπεύθυνος: Υπεύθυνος του έργου 
 
Ticket: Εάν υπάρχει Ticket (συ σχετιζόμενη ανάθεση), το επιλέγουμε.   
 
Περιγραφή προβλήματος: Βοηθητικό σχόλιο του διαχειριστή, ώστε να βοηθήσει τον τεχνικό στην καλύτερη 
κατανόηση του θέματος με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Πρόκειται για προαιρετικό πεδίο. 
 
 
Λεπτομέρειες ανάθεσης  

Προϊόν: Για ποιο προϊόν/συσκευή προγραμματίζεται η επίσκεψη. Το εικονίδιο μας επιτρέπει να βλέπουμε 
όλες τις πληροφορίες του προϊόντος (Χαρακτηριστικά, συμβόλαια προϊόντος κλπ.). Πατώντας επάνω στο εικονίδιο 

, μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερο προϊόντα του σημείου. Με το εικονίδιο μεταφερόμαστε 
κατευθείαν στη λίστα όλων των προϊόντων της εταιρείας, για να ανοίξουμε ένα νέο προϊόν που δεν υπάρχει μέχρι 
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εκείνη τη στιγμή. Με το εικονίδιο  ο διαχειριστής που ανοίγει την ανάθεση μπορεί να καταχωρήσει την 
τελευταία μέτρηση του προϊόντος (προαιρετικό πεδίο), πριν την επίσκεψη του τεχνικού (Εικόνα 2.1.2). Με το 

εικονίδιο  επιλέγουμε τα αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά που θα πρέπει να έχει μαζί του ο τεχνικός.  
 

 
 

Εικόνα 2.1.2 

 

Υπηρεσία: Υπηρεσία / εργασία που θα εκτελεστεί. Το εικονίδιο μας μεταφέρει στις πληροφορίες της 

επιλεγμένης υπηρεσίας. Με το εικονίδιο μεταφερόμαστε κατευθείαν στη λίστα όλων των υπηρεσιών  της 
εταιρείας, για να ανοίξουμε μια νέα υπηρεσία που δεν υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
Διάρκεια: Εκτίμηση του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας. Η διάρκεια βασίζεται στην 
υπηρεσία που έχουμε επιλέξει (για κάθε υπηρεσία ορίζουμε και την εκτιμώμενη διάρκεια). 
Συμβόλαιο: Δυνατότητα επιλογής συμβολαίου του πελάτη  
SLA (Service Level Agreement): Συμφωνία παροχής υπηρεσιών εγγυημένου επιπέδου (SLA) μεταξύ εταιρείας και 
πελάτη. Για παράδειγμα ένα SLA μπορεί να είναι το χρονικό περιθώριο για την απόκριση και τη λύση ενός 
προβλήματος. To SLA ορίζεται στο συμβόλαιο του προϊόντος ή του σημείου του πελάτη. Το SLA ορίζεται πάντα σε 
λεπτά. Στην περίπτωση που επιλέξουμε ημερομηνία ή ώρα που είναι εκτός ορίων SLA, όπως φαίνεται και στο 
Timeslots, το πρόγραμμα μας ειδοποιεί (SLA Confirmation). Εικόνα 2.1.3 

 

 

Εικόνα 2.1.3 

 

Τεχνικός: Δεσμεύουμε συγκεκριμένο τεχνικό την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα. 
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Βοηθ. Τεχνικός: Συμπληρώνεται το πεδίο στην περίπτωση που επιθυμούμε να πάει στο σημείο και 2ος τεχνικός.  
 
Στο κάτω μέρος της καρτέλας εμφανίζεται το πρόγραμμα του τεχνικού (Timeslots) που έχουμε επιλέξει. Τα 
Timeslots μπορεί να είναι διάρκειας μισής ή μίας ώρας. Την παράμετρο την ορίζουμε εμείς, όπως θα δούμε σε 
επόμενη ενότητα (Ρυθμίσεις-> Παράμετροι -> Ρυθμίσεις εταιρείας). Αφού επιλέξουμε την ώρα της επίσκεψης, 
εμφανίζονται και οι βοηθητικοί τεχνικοί που είναι διαθέσιμοι την ίδια ημέρα κ ώρα. (Εικόνα 2.1.4) 
 
 

 
 
 

Εικόνα 2.1.4 

 

Ο  χρόνος εργασίας των τεχνικών διαιρείται στις παρακάτω κατηγορίες για αποτελεσματικότερη χρήση των slots: 
 

 

 
 
 

Contract Work Start: Εάν επιλέξουμε συμβόλαιο στην ανάθεση, μας πληροφορεί για την ώρα έναρξης 
εξυπηρέτησης του συμβολαίου. Το ωράριο εξυπηρέτησης του συμβολαίου, το καταχωρούμε στην Ενότητα 
Συμβόλαια (που είδαμε πιο πάνω).  
Contract Work End: Αντιστοίχως, μας πληροφορεί για την ώρα λήξης εξυπηρέτησης του συμβολαίου 
SLA Limit: Αποτυπώνει το όριο SLA που έχουμε θέσει για το συμβόλαιο 
Working Hours: Ωράριο εργασίας του τεχνικού  
 
 
 
 

Επιπλέον επιλογές (Εικόνα 2.1.5) 
 
Η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων είναι προαιρετική.  
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Εικόνα 2.1.5 

 
 
Εξτρά εργασίες: Καταχωρούμε άλλες επιπρόσθετες ενέργειες που θέλουμε να κάνει ο τεχνικός κατά την επίσκεψη 
στο πελάτη (π.χ Είσπραξη για την εργασία).Τα εξτρά βήματα είναι παραμετρικά πεδία και τα δημιουργούμε εμείς 
(ανάλυσή τους σε επόμενη ενότητα). Όταν λοιπόν μια ανάθεση έχει εξτρά βήματα, ο τεχνικός ΔΕΝ μπορεί να 
ολοκληρώσει το Δελτίο αν δεν συμπληρωθούν/υλοποιηθούν και οι εξτρά εργασίες. 
Picking list: Προσθέτουμε τα αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και την ποσότητα που προτείνουμε στον τεχνικό να 
έχει μαζί του. Συμπληρώνουμε την ποσότητα και σε περίπτωση που το πρόγραμμα έχει συνδεθεί με ERP 
ενημερώνεται και το υπόλοιπο αποθήκης εάν ο τεχνικός κάνει χρήση της picking list (αν χρησιμοποιήσει αναλώσιμα 
στο ραντεβού του).  
Χαρακτηρισμοί ανάθεσης: Ορίζουμε χαρακτηρισμούς ανάθεσης για καλύτερο εσωτερικό έλεγχο των αναθέσεων. 
Τους χαρακτηρισμούς του δημιουργούμε στις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι αναθέσεων  
Παραμετρικά πεδία: Παραμετρικά πεδία αναθέσεων που τα έχουμε δημιουργήσει στις Ρυθμίσεις.  
Επισυναπτόμενα έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης αρχείων από τον διαχειριστή.  
 
Συμφωνία -> Συμμετοχή ανάθεσης σε συμφωνία. Ορίζουμε αν για τη συγκεκριμένη εργασία επιθυμούμε να 
αφαιρεθούν ώρες/ επισκέψεις από την συμφωνία (Συνήθως αναφέρεται σε προαγορασμένες ώρες υποστήριξης ή 
επισκέψεις onsite). Εάν δεν επιθυμούμε να αφαιρεθούν ώρες από την παρούσα ανάθεση δεν ενεργοποιούμε το 
check box Συμμετοχή ανάθεσης σε συμφωνία (Εικόνα 2.1.6).  
 

 
 
 

Εικόνα 2.1.6 

 
 

Στο πάνω δεξί τμήμα της  σελίδας, υπάρχει ένα menu όπου εμφανίζονται πληροφορίες για το 
σημείο του Δελτίου (Εικόνα 2.1.7). 
 



                                                                                                   Σελίδα 28 από 77                  
 

 
   

 

 
 

 

Εικόνα 2.1.7 
 
 

Προϊόντα Σημείου/Ιστορικό Σημείου/Συμβόλαια/Συμβόλαια προϊόντος  
 

 
Εφόσον έχουμε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία της ανάθεσης, έχουμε τις εξής ενέργειες στη διάθεση μας. 
(Εικόνα 2.1.7):    
 

 
Εικόνα 2.1.7 
 
 

Αποθήκευση: Αποθήκευση της ανάθεσης. 
Προσθήκη Τεχνικών: Το πεδίο συμπληρώνεται εφόσον επιθυμούμε να αναθέσουμε την ίδια εργασία σε 
παραπάνω από ένα τεχνικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας από τους τεχνικούς έχει τη δική του ανάθεση 
(Εικόνα 2.1.8). Επίσης στο ημερολόγιο Τεχνικών υπάρχουν 2 διαφορετικά ραντεβού για τη συγκεκριμένη ημέρα & 
ώρα.  
 

 
 

 Εικόνα 2.1.8 
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Ενημέρωση Τεχνικού: Ενημέρωση  τεχνικού για τη νέα ανάθεση με SMS στο κινητό του ή στο email του (μπορούμε 
να επιλέξουμε κ τα 2). 
Ενημέρωση πελάτη: Ενημέρωση πελάτη για το ραντεβού με SMS στο κινητό του ή email του (μπορούμε να 
επιλέξουμε κ τα 2). 
Στις Πρόσθετες Ρυθμίσεις υπάρχει δυνατότητα υπενθύμισης με SMS σε τεχνικό και πελάτη για το ραντεβού. Πόσα 
λεπτά πριν το ραντεβού θα ειδοποιηθεί ο τεχνικός και ο πελάτης το ορίζουμε εμείς.  
 
 

3.2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά Δελτία εργασιών που συμπληρώνουν οι τεχνικοί μετά το πέρας της εργασίας τους. 
 
Ο τεχνικός δηλώνει στο σύστημα όλα τα στοιχεία αναφορικά με την εργασία που εκτελεί: 
§ Τα βασικά στοιχεία του πελάτη. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα επιλογής πελάτη από το υπάρχον πελατολόγιο 

ή δημιουργία νέου πελάτη με το εικονίδιο . Πατώντας το εικονίδιο μεταφερόμαστε στις πληροφορίες 

του πελάτη. Το εικονίδιο  μας εμφανίζει τα τηλέφωνα των σημείων. Προσοχή: Εμφανίζονται μόνο των 
τηλεφώνων του σημείου όχι των επαφών του σημείου. 

Με το εικονίδιο έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε SMS στον πελάτη (το μήνυμα μπορεί να έχει έως 150 
χαρακτήρες). Για τη συγκεκριμένη δυνατότητα, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε  αγοράσει Credits (μονάδες) 
από υπηρεσία YOBOTO. 
 

▪ Έργο: Το έργο πελάτη (εάν υπάρχει ανοιχτό έργο) στο οποίο αναφέρεται το δελτίο. 
▪ Φάση: Module PM 
▪ Ticket: Επιλέγουμε το Ticket (συ σχετιζόμενη ανάθεση), εάν υπάρχει.  
▪ Contract: Ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο με το συμβόλαιο του σημείου (εφόσον υπάρχει). 
▪ Ημερομηνία / Ώρα Έναρξης / Ώρα Λήξης: Καταγραφή ημερομηνίας και ώρας της προγραμματισμένης 

επίσκεψης. 
▪ Υπηρεσία: Ποια υπηρεσία αφορά το Δελτίο. 

▪ Προιόν: Σε ποιο προϊόν/ συσκευή αναφέρεται το Δελτίο τεχνικού. Με το εικονίδιο μπορούμε να 

δημιουργήσουμε ένα νέο προϊόν μέσα στο σημείο. Με το εικονίδιο προσθέτουμε προϊόντα μέσα στην 
ίδια ανάθεση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτόματα δημιουργούνται 2 αναθέσεις Τεχνικού, ξεχωριστή για κάθε 
προϊόν. 

▪ Εμφάνιση και επιλογή των αναλωσίμων υλικών που έχουμε συσχετίσει με το προϊόν της ανάθεσης. Τον 
τρόπο συσχέτισης προϊόντος με αναλώσιμα υλικά θα τον δούμε σε επόμενη ενότητα (Αποθήκη-> Προιόντα). 

▪ Στοιχεία Τεχνικού στον οποίο έχει ανατεθεί. 
▪ Κατάσταση: Η κατάσταση της εργασίας, ανάλογα την πορεία και την έκβαση της. 
▪ Τύπος: In House Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη /  On – site Υποστήριξη με παρουσία τεχνικού στον 

χώρο του πελάτη, Remote κλπ. 

▪ Συμμετοχή σε συμφωνία: Ενεργοποιείται το check box   εφόσον ο πελάτης έχει προαγοράσει ώρες 
τεχνικής υποστήριξης για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει πακέτο προαγοράς ωρών, 
μετά το τέλος της επίσκεψης, οι ώρες αφαιρούνται αυτόματα από τη συμφωνία 

 
Timestamps (Χρονική Σήμανση): Αποτυπώνει τον ακριβή χρόνο για τις κινήσεις που έγιναν στο Δελτίο Τεχνικού 
(Εικόνα 2.2.1) 

 



                                                                                                   Σελίδα 30 από 77                  
 

 
   

 
 

Εικόνα 2.2.1 
 

▪ Call Time: Την ώρα που ο διαχειριστής ανοίγει την ανάθεση / το δελτίο τεχνικού  
▪ Start Travel: Την ώρα που ξεκινήσει ο τεχνικός για το σημείο της βλάβης 
▪ Check In:  Την ώρα άφιξης του τεχνικού στο σημείο της βλάβης 
▪ Check Out: Την ώρα αποχώρησης του τεχνικού από τον χώρο του πελάτη 

 
Παρακάτω έχουμε τις εξής πληροφορίες (Εικόνα 2.2.2):  

 

 
 

Εικόνα 2.2.2 
 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ 
 
▪ Αναλυτική περιγραφή του προβλήματος. 
▪ Οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
▪ Όταν πρόκειται για On-site εργασία, που σημαίνει ότι ο τεχνικός συμπληρώνει το δελτίο από το κινητό του, 

το έντυπο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον Τεχνικό και τον Πελάτη με ηλεκτρονική υπογραφή 
(Εικόνα 2.2.3)  
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Εικόνα 2.2.3 
 
 

Εκτός από τα βασικά στοιχεία του Δελτίου, μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία στο Δελτία (Εικόνα 2.2.4)  
 

 
 

 
Εικόνα 2.2.4  

 
 

▪ Προϊόντα - Υπηρεσίες: Υλικά (ανταλλακτικά και πάγια) που χρησιμοποιήθηκαν. Υπηρεσίες που εκτελέστηκαν, 
επιβεβαιώνει ο τεχνικός τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την επίσκεψη στον πελάτη. (Εικόνα 2.2.5)  

 

 
 

 

Εικόνα 2.2.5 
 
 
 

▪ Βήματα: Απαιτούμενα βήματα Υπηρεσιών: Προαιρετικό πεδίο, σε περίπτωση που σε υπηρεσία έχουμε 
προβλεπόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο τεχνικός. Τα απαιτούμενα βήματα ορίζονται πάνω 
στην υπηρεσία. Εξτρά Εργασίες: Φαίνονται τα εξτρά βήματα που πρέπει να κάνει ο τεχνικός. Το 
συγκεκριμένο πεδίο, ορίζεται στην δημιουργία ανάθεσης από τον διαχειριστή (όπως είδαμε στην 
προηγούμενη ενότητα).  

▪ Picking List: Χαρακτηρισμοί ανάθεσης, Παραμετρικά Πεδία: Τα συγκεκριμένα πεδία τα αναλύσαμε στην 
προηγούμενη ενότητα (Δημιουργία Ανάθεσης-> Επιπλέον επιλογές).  

 
 

Στο κάτω μέρος του Δελτίου, βλέπουμε τις πληροφορίες σχετικά με τον κόστος της εργασίας (Εικόνα 2.2.6) 
 
 

 
 

Εικόνα 2.2.6 

 
Αναλυτικότερα: 
 

▪ Σύνολο προγραμματισμένων Ωρών: Αυτόματος υπολογισμός βάσει των πεδίων Ώρα Έναρξης/ Ώρα λήξης 
που έχουμε συμπληρώσει πιο πάνω. 

▪ Σύνολο πραγματικών λεπτών: Αυτόματος υπολογισμών λεπτών, βάσει Check in – Check Out του τεχνικού 
στον χώρο του πελάτη. 

▪ Σύνολο χρεώσιμων ωρών: Προαιρετικό πεδίο προς συμπλήρωση. Ο χρήστης δηλώνει πόσες ώρες από τις 
πραγματικές θα τιμολογηθεί ο πελάτης. 

▪ Εκτιμώμενο Κόστος: Το κόστος των εργασιών 
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▪ Προκοστολόγηση: Εφόσον υπάρχει σύνδεση με κάποιο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης, το 
συγκεκριμένο πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με το κόστος των υπηρεσιών που εκτελέστηκαν και των 
αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (τιμές που έχουμε ορίσει στο ERP). 

 
 

Μπάρα Ενεργειών:  Η μπάρα ενεργειών του Δελτίου βρίσκεται στο πάνω μέρος του Δελτίου και περιλαμβάνει τις 
εξής κινήσεις: Εικόνα 2.2.7 

 

 
 

Εικόνα 2.2.7 
 

 

Μετρήσεις: Εμφανίζονται οι μετρήσεις  που κάνει ο τεχνικός κατά την επίσκεψή στον πελάτη. Τα χαρακτηριστικά 
της μέτρησης είναι παραμετρικά πεδία και δημιουργούνται στα Μετρήσιμα Χαρακτηριστικά, ενότητα που θα 
δούμε παρακάτω  
Δραστηριότητες: Καταγραφή διάφορων δραστηριοτήτων πέραν της κύριας εργασίας του τεχνικού.  
Φωτογραφίες: Δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών. Εμφανίζονται οι φωτογραφίες που έχει τραβήξει ο τεχνικός 
από το κινητό του. 
Εσωτερικά Επικοινωνία: Οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που θέλει να καταγράψει ο τεχνικός σχετικά με την 
επίσκεψη. Πληροφορίες που ΔΕΝ βλέπει ο πελάτης και δεν μεταφέρονται πάνω στο Δελτίο κατά την αποστολή του 
στον πελάτη. 
Επισυναπτόμενα Έγγραφα: Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων. 
Συσχετιζόμενες κλήσεις: Εάν το δελτίο /ανάθεση έχει δημιουργηθεί από το Ιστορικό Κλήσεων, φαίνονται οι 
λεπτομέρειες της κλήσης. (Εικόνα 2.2.8) 
 

 

 
 

Εικόνα 2.2.8 

 
‘Έξοδα: Γενικά έξοδα Δελτίου (π.χ Έξοδα μετακίνησης) 
Κοστολόγηση: Πληροφορίες που συμπληρώνει ο τεχνικός από το mobile 
Αναγνώσεις: Καταγράφει τα ονόματα των τεχνικών και τις ώρες που άνοιξαν το Δελτίο από το κινητό  
Μεταφορές με άλλα μέσα: Δεν χρησιμοποιείται 
Σχετικές Ενέργειες: Ενέργειες CRM (Module CRM) 
Συσχετιζόμενες Αναθέσεις: Tickets (θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενη ενότητα) 
Ιστορικό Κατάστασης: Ιστορικό αλλαγής status 
Συσχ. Παραστατικό: Module CM  
 
 
 

   Αποθηκεύεται το Δελτίο με όλα τα στοιχεία που έχουμε συμπληρώσει ΕΚΤΟΣ από την Εσωτερική 
Επικοινωνία. Κατά την αποθήκευση, εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου, με τις εξής επιλογές (Εικόνα 2.2.9) 
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Εικόνα 2.2.9 
 
 

Εκτύπωση: Εκτύπωση των πληροφοριών του Δελτίου 
Επιλογή φόρμας: Δυνατότητα επιλογής διαφορετικής φόρμας ανάθεσης από την προεπιλεγμένη.  
Email σε τεχνικό: 
Ειδοποίηση πελάτη με Email: Αποστολή email σε πελάτη πχ Αγαπητέ κε ..... ο τεχνικός θα βρίσκεται στον χώρο σας 
στις 15.00". Στις Ρυθμίσεις μπορούμε να φτιάξουμε το κείμενο που επιθυμούμε.  
Εκτύπωση ετικέτας: Εφόσον συνδεθεί εκτυπωτής ετικέτας (barcode printer) με το πρόγραμμα, υπάρχει η 
δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας για κάθε ενέργεια τεχνικού. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται πάνω στην ετικέτα, 
είναι πλήρως παραμετροποιήσιμες. Όταν σκαναριστεί το barcode της ετικέτας, εμφανίζεται στο πρόγραμμα το 
σχετικό Δελτίο Τεχνικού. Από τις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι Αναθέσεων, ορίζουμε αν επιθυμούμε να εκτυπώνεται 
ετικέτα και κατά την αποθήκευση της ανάθεσης.  
Αποστολή Δελτίου με Email: Αποστολή πληροφοριών του δελτίου με Email  
Αποστολή SMS: Αποστολή πληροφοριών του δελτίου με SMS   
 
 

Από την επάνω μπάρα του Δελτίου μπορούμε να κάνουμε τις εξής κινήσεις (Εικόνα 2.2.10) 
 
 
                                                                                                     

 
Εικόνα 2.2.10 

 

Αποθήκευση: Αποθήκευση του Δελτίου 
Αποθήκευση και Συνέχεια: Αποθηκεύονται οι εγγραφές και παραμένετε στη φόρμα του Δελτίου για τυχόν 
συμπληρωματικές προσθήκες ή διορθώσεις.    
Αναζήτηση: Αναζήτηση στη λίστα δελτίων 
Νέα εγγραφή: Δημιουργία νέου Δελτίου 
Διαγραφή: Διαγραφή του Δελτίου 
Εκτύπωση: Εκτύπωση του Δελτίου (εκτυπώνονται και τα Χαρακτηριστικά, Τελευταίες Μετρήσεις, Απαιτούμενα 
Βήματα) 
Εξαγωγή: Εξαγωγή Δελτίου σε PDF / Excel / Word 
Συσχετιζόμενη ανάθεση: Δημιουργία νέας συσχετιζόμενης ανάθεσης (Ticket). Εμφανίζεται φόρμα με τα πεδία που 
επιθυμούμε να αντιγραφούν στη νέα ανάθεση. (Εικόνα 2.2.11) 
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Εικόνα 2.2.11 

 
Αντιγραφή ανάθεσης: Αντιγραφή ανάθεσης, με στοιχεία συμπληρωματικού τεχνικού  
Μετάβαση σε ανάθεση: Αναζήτηση ανάθεση με ID. 
Προκοστολόγηση: Δυνατότητα διαχείρισης αποθήκευσης της προκοστολόγησης για κάθε δελτίο τεχνικού ξεχωριστά 
και δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη όπου επιθυμεί ο ίδιος. 
Μετρήσεις: Μετρήσεις του τεχνικού 
Δραστηριότητες: Δυνατότητα καταχώρησης από τον τεχνικό μιας δραστηριότητας μέσα στο Δελτίο. Τις 
Δραστηριότητες Δελτίων θα τις αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα.  
Pop Up: Αναδυόμενο παράθυρο (Pop up παράθυρο) του Δελτίου. 
Dock: Κουμπί επαναφοράς. Κλείνετε το αναδυόμενο παράθυρο 
Επιλογές Αποστολής: Με την ολοκλήρωση του Δελτίου, ο διαχειριστής έχει στη διάθεση του τις παρακάτω κινήσεις 
για αποστολή και εκτύπωση του Δελτίου (Εικόνα 2.2.12).  
 

 
 

 

Εικόνα 2.2.12 
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3.3 ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Αναζήτηση Δελτίων χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα. Τα φίλτρα αναζήτησης επιτρέπουν στους χρήστες να 
κάνουν πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση τους και να βρίσκουν πιο εύκολα το Δελτίο που ψάχνουν (Εικόνα 2.3.1). Η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει εύκολα χρησιμοποιώντας το σύμβολο % ή * και ταυτόχρονη πληκτρολόγηση γραμμάτων 
(μέρος της λέξης).  
Επίσης, η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά είτε με κεφαλαία γράμματα χωρίς να επηρεάζει τα αποτελέσματα. 
 
Ο τρόπος αναζήτησης με τη χρησιμοποίηση του συμβόλου % ή * η ? ισχύει σε όποιό σημείο του πρόγραμματος 
γίνεται αναζήτηση.  
 
 

 
 

Εικόνα 2.3.1 

 

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΕΡΑΣ 
 
Στις Αναθέσεις, έχουμε πλήρη εικόνα για όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού ανά ημέρα και ανά τεχνικό και 
απεικόνιση των σημείων πάνω στον χάρτη. Για να μεταφέρουμε την ανάθεση σε διαφορετική ώρα εντός της ημέρας 
ή σε διαφορετικό τεχνικό, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία drag n drop «Σύρσιμο και απόθεση» (Εικόνα 2.4.1) 
 

 
 

Εικόνα 2.4.1 

 
 

Στο πεδίο CheckIn-Out Status, έχουμε εικόνα για την πραγματική Ώρα άφιξης(CheckIn) και ώρα αποχώρησης 
(CheckOut) του τεχνικού από το χώρο του πελάτη. (Εικόνα 2.4.2) 
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Εικόνα 2.4.2 

 
 

Στο πεδίο CheckIn-Out Log, έχουμε εικόνα σε πραγματικό χρόνο πάνω στο χάρτη την πραγματική ώρα έναρξης του 
τεχνικού για το χώρο του πελάτη (Start Travel),  Ώρα άφιξης(CheckIn) και ώρα αποχώρησης του τεχνικού από το 
χώρο του πελάτη (CheckOut) Εικόνα 2.4.3 
 

 
 

Εικόνα 2.4.3 

 
 

Στο πεδίο Αναθέσεις ανά πελάτη, βλέπουμε όλες τις αναθέσεις ανά πελάτη για συγκεκριμένη ημέρα (Εικόνα 2.4.4) 
 

 
Εικόνα 2.4.4 
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3.5 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Απεικόνιση και διαχείριση εργασιών μέσω ευέλικτου ημερολογίου.  
Στο ημερολόγιο των τεχνικών, φαίνονται οι προγραμματισμένες εργασίες και η  διάρκεια τους. Οι εγγραφές στο 
ημερολόγιο είναι δυναμικές ως προς την επεξεργασία τους. Για να αλλάξετε την ήμερα ή την ώρα μιας εγγραφής 
μπορείτε να κάνετε Σύρσιμο και εναπόθεση  « drag n drop». Επίσης με διπλό κλικ μπορούμε να μπούμε στο Δελτίο 
τεχνικού και να κάνουμε οποιαδήποτε μεταβολή επιθυμούμε (Εικόνα 2.5.1) 

 
 

 
 

Εικόνα 2.5.1 

 
Γραμμή Εργαλείων   
 

Δυνατότητα προβολής ημερολογίου ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα. 
 

Δυνατότητα προβολής ημερολογίου ανά χρήστη. 
  

 Απεικόνιση των εργασιών σε Timeline 
 
 

  Προεπισκόπηση εκτύπωσης 
  

   Εκτύπωση ημερολογίου 
 

 Πλοήγηση που μας επιτρέπει να μεταφερόμαστε στο προηγούμενο/επόμενο μήνα/εβδομάδα/ημέρα 
(ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει - βλέπε επάνω). 
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 Τεχνικοί ανά σελίδα ορίζουμε τον αριθμό των τεχνικών, το 
πρόγραμμα των οποίων θα βλέπουμε ανά σελίδα. 

 

Φίλτρα: Φιλτράρει τις καταχωρήσεις του ημερολογίου. Εκτελώντας την αναζήτηση οι εγγραφές του ημερολογίου 
περιορίζονται σε αυτές που ταιριάζουν τα φίλτρα (Εικόνα 2.5.2).  

 

 

Εικόνα 2.5.2 

 

Στο  ημερολόγιο τεχνικών, έχουν προστεθεί τα παρακάτω φίλτρα αναζήτησης για γρηγορότερο  εντοπισμό 
αναθέσεων.  

· Πελάτης 

· Σημείο 

· Κατάσταση  

· Υπηρεσία 

· Τύπος Ανάθεσης 

· Έργο 

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσουμε ανάθεση ή νέο συμβάν και από το Ημερολόγιο(Εικόνα 2.5.3) με 
δεξί κλικ στο ποντίκι.  
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Εικόνα 2.5.3 

 

Μετακινώντας το ποντίκι πάνω από μια ανάθεση στο Ημερολόγιο Τεχνικών, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο 
(baloon) με  τα βασικά στοιχεία του πελάτη/σημείου (πρόκειται για παραμετρικά πεδία).Εικόνα 2.5.4 

 

 

Εικόνα 2.5.4 

 

3.6 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
 
Στα Ημερολογιακά Συμβάντα καταχωρούμε όλες τις δραστηριοτήτων των τεχνικών / υπαλλήλων που δεν αφορούν 
τεχνικές εργασίες, δεν συμπληρώνουμε δηλαδή Δελτία Τεχνικών. Καταχωρούμε και διαχειριζόμαστε όλες τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις τους / δραστηριότητες (πχ  meeting , συμμετοχή σε ραντεβού με υποψήφιους πελάτες για 
την καταγραφή των αναγκών τους / υποστήριξη πωλητών σε τεχνικά θέματα).   
Με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε εύκολα όλες τις εργασίες τους, ώστε να γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητά τους 
κάθε στιγμή της ημέρας. 
 

Πως δημιουργούμε ένα ημερολογιακό συμβάν;  
 

 Επιλέγουμε το πεδίο  και ανοίγει το παράθυρο για τη δημιουργία νέου ημερολογιακού συμβάντος 
(Εικόνα 2.6.1): 
 



                                                                                                   Σελίδα 40 από 77                  
 

 
   

 
 

Εικόνα 2.6.1 
 

 
 
 
Εισάγουμε τις λεπτομέρειες (Ημερομηνία & Ώρα/, Πελάτης , Σημείο , τίτλο). Κάνουμε διπλό κλικ στην ενότητα 
«Ολοήμερο» στην κορυφή εάν πρόκειται για ολοήμερο συμβάν. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε 
τη συμμετοχή πολλών ατόμων στο συμβάν. Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργούνται τόσα συμβάντα όσα είναι κ 
τα άτομα που θα συμμετάσχουν. Ο κάθε συνεργάτης έχει και το δικό του συμβάν στο ημερολόγιο του. 
 
Το συμβάν θα εμφανιστεί στο Ημερολόγιό Τεχνικών και στη Διαχείριση Ημέρας. 
 
Στο Tab Κοστολόγηση -> φαίνονται πληροφορίες χρέωσης και είσπραξης, που έχει συμπληρώσει ο τεχνικός στο 
συμβάν από το κινητό του.  

 

 

3.7 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ 
 
Tickets: Όταν δημιουργώ μια νέα ανάθεση, μέσα από ένα υπάρχουν Δελτίο τεχνικού, με σκοπό τη συσχέτιση αυτών 
των 2 δελτίων, δημιουργείται αυτόματα ένα Ticket (Συσχετιζόμενες αναθέσεις). Ο χρήστης μπορεί να 
δημιουργήσει σετ εργασιών με 2 ή και περισσότερες εργασίες. Κλικάρετε το εικονίδιο με το σύμβολο + ανοίγει το 
ticket και βλέπετε οι αναθέσεις/ τα δελτία που έχουν συσχετιστεί (Εικόνα 2.7.1). 

 
 

 
 



                                                                                                   Σελίδα 41 από 77                  
 

 
   

Εικόνα 2.7.1 
 

Στα Δελτία Τεχνικών, αναζητώντας  με το φίλτρο Ticket ID μπορούμε να δούμε ποια Δελτία έχουν συσχετιστεί 
(Εικόνα 2.7.2). 
 

 

 
 

      Εικόνα 2.7.2 
 
 
 
 

3.8 ΖΩΝΕΣ ΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Σε αυτό το σημείο, το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίσουμε τις Υπηρεσίες σε ζώνες / Ωράρια υπηρεσιών 
(Υπηρεσίες με διαφορετικό κόστος/τιμή χρέωσης ανά ζώνη).  Συνήθως χωρίσουμε τις υπηρεσίες σε ζώνες όταν 
υπάρχουν διευρυμένα ωράρια και ο τιμοκατάλογος διαφοροποιείται (Εικόνα 2.8.1). Το κόστος στις διάφορες ζώνες 
των υπηρεσιών, το συμπληρώνουμε μέσα στις υπηρεσίες (θα το δούμε σε επόμενη ενότητα).  
 
 

 
 

Εικόνα 2.8.1 
 

 
 
 

3.9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ 
 
Οι Δραστηριότητες Δελτίων συμπληρώνονται από τον Τεχνικό, όταν θέλει να καταχωρήσει μια ή περισσότερες 
κινήσεις / δραστηριότητες μέσα στο Δελτίο.  

Για παράδειγμα, οι ενέργειες Δελτίων μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούμε 
αποτελεσματικότερα  την ροή εργασιών μετά το ραντεβού.  

Με το εικονίδιο Προσθήκη   στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τις περιγραφές για τις 
ενέργειες των Δελτίων που μπορούμε να ανοίξουμε (για παράδειγμα Follow up ή Σύνταξη Προσφοράς) ενέργειες 
συνήθως που σχετίζονται με την ποιότητα των εργασιών και την εξυπηρέτηση του πελάτη (Εικόνα 2.9.1) 
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Εικόνα 2.9.1 

 

3.10 ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με το κουμπί Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τις Εξτρά Εργασίες (Βήματα) 
Εικόνα 2.10.1. 

Η απαραίτητη Μέτρηση είναι προαιρετικό πεδίο, όταν θέλουμε να ορίσουμε ότι για να ολοκληρωθεί μια έξτρα 
εργασία θα πρέπει να γίνει και η απαραίτητη μέτρηση. Τις απαραίτητες μετρήσεις  τις δημιουργούμε στην Αποθήκη 
-> Μετρήσιμα χαρακτηριστικά (Εικόνα 2.10.1) 

 

Εικόνα 2.10.1 

 

3.11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Καταχωρούμε τα τεχνικά εγχειρίδια οδηγιών στα οποία έχει πρόσβαση και ο τεχνικός από τη συσκευή του, 
ενισχύοντας τη γρήγορη και αποτελεσματική on-site επίλυση.  

Για να δημιουργήσουμε μια νέα διαδικασία, πηγαίνουμε στο εικονίδιο  και επιλέγουμε το Κενό 
έγγραφο (Εικόνα 2.11.1).  

 

Εικόνα 2.11.1 

 

 και ανοίγει η παρακάτω καρτέλα επεξεργασίας (Εικόνα 2.11.2) 
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Εικόνα 2.11.2 

 

Ημερομηνία: Η ημερομηνία δημοσίευσης της διαδικασίας 

Τμήμα: Σε ποιο τμήμα ανήκει ή απευθύνεται η διαδικασία 

Περιγραφή: Τίτλος της διαδικασίας 

Keywords: Καταγράφουμε τις λέξεις ή φράσεις που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές της διαδικασίας. Έτσι, 
μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα τη διαδικασία που χρειαζόμαστε βάζοντας τη λέξη - κλειδί στην μπάρα 
αναζήτησης (Εικόνα 2.11.3).  

 

 

Εικόνα 2.11.3 

 

 

Ανοίγοντας τη διαδικασία (με διπλό κλικ), έχουμε τη δυνατότητα να εκτυπώσουμε το σχετικό αρχείο (Εικόνα 2.11.4)  

 

Εικόνα 2.11.4 

 

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να ανεβάσουμε ένα αρχείο από έναν κοινόχρηστο φάκελο στο δίκτυο (κοινή χρήση 
εγγράφων με άλλους υπολογιστές). Εικόνα 2.11.5 
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Εικόνα 2.11.5 

 

Στην καρτέλα επεξεργασίας που έχει ανοίξει στο πεδίο Αρχείο επιλέγετε ... (ανέβασμα αρχείου  Εικόνα 2.11.6), οπότε 
και θα ανοίξει ένα παράθυρο με τα αρχεία - φακέλους του υπολογιστή σας από όπου μπορείτε να επιλέξετε και να 
ανεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο. 

 

 Εικόνα 2.11.6 

 

3.12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Η Διαχείριση Αλληλογραφίας δίνουν την δυνατότητα αρχειοθέτησης και διαχείρισης όλων των εισερχόμενων 
emails που στέλνονται προς το Τεχνικό Τμήμα (Εικόνα 2.12.1) 

Ο administrator δηλώνει ποιο ή ποια emails είναι αυτά που πρέπει η εφαρμογή να αρχειοθετεί και να 
διαχειρίζεται to Tεχνικό τμήμα.  
 
Ο τεχνικός μετά την διεκπεραίωση ενός email, επισημαίνει την εργασία ως "ολοκληρωμένη" στη Στήλη 
Ολοκληρώθηκε με διπλό αριστερό κλικ. Σε αυτή την περίπτωση αλλάζει η χρωματική απεικόνιση του email και 
γίνεται πράσινη καθώς επίσης συμπληρώνεται αυτόματα το Username του χρήστη που την επισήμανε 
ως ολοκληρωμένη προκειμένου να γνωρίζει ο διαχειριστής αλλά και το υπόλοιπο τμήμα από ποιον τεχνικό 
ολοκληρώθηκε 

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί μια εργασία σε χρόνο που αρχικά έχει οριστεί, η εργασία πλέον χαρακτηρίζεται 
ως εκκρεμής και εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα ώστε να τονίσει ότι δεν έχει διεκπεραιωθεί μέσα στον 
προβλεπόμενο χρόνο. 
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Εικόνα 2.12.1 

 

 

3.13 ΜΑΖΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
Από το μενού <Μαζική Δημιουργία Αναθέσεων>, μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα 
αναθέσεις  με κοινά κριτήρια σε πολλά σημεία πελάτων ταυτόχρονα.  

 

Πως δημιουργούμε μαζικές αναθέσεις;  

Επιλέγουμε τα σημεία πελάτων και τα προϊόντα για τα οποία χρειάζεται να δημιουργήσω ανάθεση. 
Εικόνα 2.13.1 

 

 

Εικόνα 2.13.1 

 

Συμπληρώνουμε τα χαρακτηριστικά  που θα έχουν οι αναθέσεις (Υπηρεσία, Τεχνικός, Κατάσταση, 
κλπ), και πατάμε την Επιλογή Δημιουργία. Εικόνα 2.13.2. 
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Εικόνα 2.13.2 

 

Έτσι, δημιουργούνται αυτόματα όλα τα Δελτία Τεχνικών με κοινά χαρακτηριστικά. Εικόνα 2.13.3 

 

Εικόνα 2.13.3 

 

3.14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 

Πως ανανεώνουμε μαζικά συμβόλαια πελατών;  
 
Επιλέγουμε τα συμβόλαια των πελάτων που επιθυμούμε να ανανεώσουμε και πατάμε την επιλογή 
“Ανανέωση επιλεγμένων”. Εικόνα 2.14.1 

 

 
Εικόνα 2.14.1 
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Επιλέγουμε τα πεδία που επιθυμούμε μαζικά να αντιγραφούν στα νέα συμβόλαια. (Παραμετρικά 
πεδία συμβολαίων, Αποθηκευμένες Ρυθμίσεις, Ανανέωση πλάνων συντήρησης) και πατάμε το 
πλήκτρο ΟΚ. Εικόνα 2.14.2 

 

 
Εικόνα 2.14.2 

 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται.  
 

 
Εικόνα 2.14.2 

 

3.15 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
 

Στην περίπτωση που ένας τεχνικός έχει 2 ή περισσότερες αναθέσεις  ταυτόχρονα ( την ίδια ώρα ή πρόκειται για 
αναθέσεις All day), μπορούμε να ταξινομήσουμε τις  προσεχείς αναθέσεις, δηλαδή να προτεραιοποιούμε ποια 
ανάθεση επιθυμούμε να ολοκληρωθεί πρώτη, ποια 2η κοκ.  
Την ταξινόμηση των αναθέσεων  μπορούμε να την κάνουμε είτε από τη Διαχείριση Ημέρας είτε από την Ταξινόμηση 
Αναθέσεων.  

 
Ταξινόμηση από τη Διαχείριση Ημέρας  Εικόνα 2.15.1, 2.15.2 
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Εικόνα 2.15.1 

 

 

 
Εικόνα 2.15.2 

 

Αριθμούμε τις αναθέσεις και  πατάμε την Ανανέωση. Έχουμε τη δυνατότητα να αναδιατάξουμε τις αναθέσεις , 
αλλάζοντας την αρίθμηση τους.   
 
 
Ταξινόμηση από την Ταξινόμηση Αναθέσεων  Εικόνα 2.15.3 
 

 
 

Εικόνα 2.15.3 
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4 ΑΠΟΘΗΚΗ 
 
4.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

Στα Προϊόντα, ο διαχειριστής καταχωρεί όλα τα προϊόντα, πατώντας το εικονίδιο . Συμπληρώνουμε την 

καρτέλα του προϊόντος. Με το εικονίδιο αποθηκεύεται η εγγραφή. (Εικόνα 3.1.1) 

 

Εικόνα 3.1.1 

4.2 ΤΥΠΟΙ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Σε αυτό το σημείο  εμφανίζεται η λίστα με όλες τις κατηγορίες / τύποι των προϊόντων. (Εικόνα 3.1.2). 

Εδώ ο διαχειριστής καταχωρεί την κατηγορία των προϊόντων με το εικονίδιο προσθήκης . Με το 

εικονίδιο  αποθηκεύεται η εγγραφή. Ανά τύπο προϊόντος φροντίζουμε να ορίζουμε και διαφορετική 
χρωματική ένδειξη.  
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Εικόνα 3.1.2 

 

 

Με διπλό κλικ πάνω στο προϊόν, ανοίγει η κεντρική καρτέλα επεξεργασίας. Το κάθε προϊόν αποτελείται 
από διακριτές καρτέλες με διαφορετικές λειτουργίες η κάθε μια(Εικόνα 3.1.3).  

 

 

Εικόνα 3.1.3 
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Οι καρτέλες αυτές είναι οι εξής: 

Συμμετοχή σε Αποθήκες: Module CM 

Ιδιότητες ανά αποθήκη: Module CM 

Υπηρεσίες: Δυνατότητα συσχέτισης του προϊόντος με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πατώντας στο δεξί κλικ 
του ποντικιού στο αριστερό μέρος του παραθύρου Επιλογή, έχουμε τη δυνατότητα 
επιλογής/αποεπιλογής όλων (Εικόνα 3.1.4). Την ίδια δυνατότητα την έχουμε και στη λίστα των 
αναλώσιμων υλικών που θα δούμε παρακάτω. Κατά τη δημιουργία ανάθεσης, επιλέγοντας το προϊόν 
θα μου παρουσιάσει μόνο τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουμε ορίσει.  

 

 

Εικόνα 3.1.4 

Αναλώσιμα: Δυνατότητα συσχέτισης του προϊόντος με συγκεκριμένες υπηρεσίες. Κατά τη δημιουργία 
ανάθεσης, επιλέγοντας το προϊόν θα μου παρουσιάσει μόνο τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουμε 
ορίσει.  

Ομάδες: Module CM 

Κωδικοί: Module CM 

Σχετικά Είδη: Module CM 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: Επισύναψη αρχείων 

Σημειώσεις: Καταχωρούμε γενικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 

Παραμετρικά Πεδία: Βλέπουμε τα παραμετρικά πεδία των προϊόντων που έχω δημιουργήσει από τις 
Ρυθμίσεις -> Παραμετρικά Πεδία.  

Παραστατικά: Module CM 

Προσφορές: Module CRM 

Απογραφές: Module CM 

Χαρακτηριστικά: Module CM 

Εικόνες: Μεταφόρτωση (Upload) εικόνων 
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Serials: Module CM 

Παρτίδες: Module CM 

 

4.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Στα πρότυπα προϊόντα ορίζουμε τα χαρακτηριστικά /προδιαγραφές  του προϊόντος (π.χ. Μοντέλο, εγγύηση 
κατασκευαστή, Συνδεσιμότητα), που θέλουμε να ακολουθούν το συγκεκριμένο προϊόν σε όποιο σημείο κ αν το 
ανοίγουμε. Μπορούμε να ορίσουμε και default τιμές για τα χαρακτηριστικά.  
 
 
Πως ανοίγουμε ένα πρότυπο προϊόν;  
 

Επιλέγουμε το εικονίδιο  και ανοίγει η καρτέλα πρότυπου προϊόντος προς επεξεργασία (Εικόνα 3.2.1): 
 

 
 

Εικόνα 3.2.1 
 

 
 

Περιγραφή προτύπου: Μια γενική περιγραφή για το πρότυπο προϊόν 
Τύπος: Επιλέγουμε τον τύπο/κατηγορία του προτύπου  
Προϊόν: Δηλώνουμε το προϊόν  
 

Παρακάτω, προσθέτουμε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να ακολουθούν το πρότυπο προϊόν. Για να γίνει πιο 
κατανοητό, και έχοντας την ακόλουθη εικόνα ως παράδειγμα, αν ανοίξουμε σε ένα σημείο το παραπάνω πρότυπο 
προϊόν θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα προϊόν με χαρακτηριστικά Serial No, και Προέλευση, καθώς και η τιμή του 
Χαρακτηριστικού. Έπειτα, αν θέλω να δημιουργήσω το παρακάτω πρότυπο σε εάν σημείο, αυτόματα θα 
δημιουργηθεί το προϊόν με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Εικόνα 3.2.2).  
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Εικόνα 3.2.2 
 
 

 

4.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τα  Χαρακτηριστικά (Εικόνα 
3.3.1) των προϊόντων.   

Ανάλογα με τον δικαιώματα του κάθε χρήστη (εκχωρούνται τα δικαιώματα από τις  Ρυθμίσεις ->Ρόλοι), επιτρέπουμε 
ή απαγορεύουμε την πρόσβαση σε στοιχεία (τιμές χαρακτηριστικών)  που έχουν χαρακτηριστεί ευαίσθητα 
δεδομένα. Εάν κάνουμε τσεκ στο αντίστοιχο κουτί επιλογής Check box τότε ο χρήστης έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα 
δεδομένα των χαρακτηριστικών. 

Πεδίο - > Υποχρεωτικά στην τιμολόγηση: Προϋποθέτει το Module CM 

Εικόνα 3.3.1 

 

4.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 
 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τους Κατασκευαστές των 
προϊόντων. (Εικόνα 3.4.1)  

 

Εικόνα 3.4.1 
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4.6 ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, δημιουργούμε τα μετρήσιμα Χαρακτηριστικά 
(Εικόνα 3.5.1).  

 

Εικόνα 3.5.1 

 
 

4.7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
 
Με το εικονίδιο Νέα Εγγραφή στο πάνω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε νέα αναλώσιμα υλικά που 
χρησιμοποιεί η εταιρεία (Εικόνα 3.6.1). Συμπληρώνουμε την καρτέλα που προβάλλεται, η οποία είναι ίδια με την 
καρτέλα προϊόντος που αναλύσαμε πιο πάνω (Προιόντα).  

 

Εικόνα 3.6.1 
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4.8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Δημιουργούμε τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της, τον πρότυπο χρόνο εργασίας για κάθε 
υπηρεσία και ποιες δεξιότητες / εξιδεικευμένες γνώσεις χρειάζονται για την υλοποίηση της υπηρεσίας (Εικόνα 

3.7.1).  

 

Εικόνα 3.7.1 

Με το εικονίδιο  ανοίγει η καρτέλα επεξεργασίας για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας (Εικόνα 3.7.2).   

 

Εικόνα 3.7.2 
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Κωδικός: Αυτόματη αρίθμηση της εγγραφής. 

Περιγραφή: Περιγραφή της υπηρεσίας. 

Διάρκεια: Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού για την υπηρεσία. Οπότε, όταν δημιουργούμε μια 
ανάθεση και επιλέγουμε στην υπηρεσία δεσμεύονται τα slots που αντιστοιχούν στην διάρκεια που έχουμε ορίσει σε 
αυτό το σημείο.  

Δεξιότητα: Ποιες δεξιότητες / εξιδεικευμένες γνώσεις χρειάζονται για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

Μονάδα Μέτρησης: Καθορίζει τη μονάδα που μετράμε την υπηρεσία. 

Κατηγορία: Εδώ ο διαχειριστής κατηγοριοποιεί την υπηρεσία. 

ΦΠΑ: Προσδιορίζεται το ΦΠΑ της υπηρεσίας . 

Τιμοκατάλογοι: Εμφανίζονται οι τιμοκατάλογοι που έχουμε καταχωρήσει. 

Κόστος: Ορίζουμε το κόστος στις διάφορες ζώνες ωρών υπηρεσίας. 

 
Στην καρτέλα υπάρχουν και 2 check boxes: 
 
Διακοπή διακίνησης: Τσεκάροντας την επιλογή, παύει η συγκεκριμένη υπηρεσία να είναι διαθέσιμη στους χρήστες.  
Τιμολογείται: Module CM  
 
 
Επιμέρους καρτέλες (Εικόνα 3.7.3).   
 

 

 
Εικόνα 3.7.3 

 
 

Υποχρεωτικά βήματα: Συμπληρώνουμε τις επιπλέον υποχρεωτικές εργασίες που πρέπει να κάνει ο τεχνικός όταν 
εκτελεί τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Στο Δελτίο Τεχνικού την πληροφορία την βλέπουμε στα Βήματα-> Απαιτούμενα 
βήματα Υπηρεσιών. Ο τεχνικός ΔΕΝ μπορεί να κλείσει το Δελτίο αν δεν συμπληρώσει και αυτή την 
πληροφορία/υποχρεωτικό βήμα.  
Σημειώσεις: Γενικές σημειώσεις για την υπηρεσία  
Παραμετρικά Πεδία: Παραμετρικά πεδία της υπηρεσίας 
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Πρόσθετες επιλογές Εκτύπωσης (Εικόνα 3.7.4): Δυνατότητα επιλογής διαφορετικής φόρμας ανάθεσης από την 
προεπιλεγμένη.  
 
 

 
 

Εικόνα 3.7.4 
 
 

 

 

Στις κατηγορίες υπηρεσιών, ο διαχειριστής καταχωρεί την κατηγορία κάθε υπηρεσίας με το εικονίδιο προσθήκης 

.Πρόκειται για προαιρετικό πεδίο. Με το εικονίδιο  αποθηκεύεται η εγγραφή. Ανά κατηγορία υπηρεσίας 
φροντίζουμε να ορίζουμε και διαφορετική χρωματική ένδειξη. Εικόνα  3.7.5 

 

 

Εικόνα 3.7.5 

 

4.9 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 
Προϋποθέτει το module Vortex CM.  
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5 ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
5.1 PIVOT REPORT 

 
Αναφορές Pivot. Σε συγκεντρωτικούς πίνακες & Γραφήματα (Tables& Charts) αποτυπώνονται εύκολα και αυτόματα 
δεδομένα σε  στήλες και γραμμές.  Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων για την επιχείρηση 
σας.   
 

5.2 PIVOT REPORT CRM 
Προϋποθέτει το module Vortex CRM.  
 

5.3 PIVOT REPORT CM 
Προϋποθέτει το module Vortex CM.  
 

5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 
Η παρακάτω αναφορά υπολογίζει τις ώρες απασχόλησης των τεχνικών για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (Ώρες 
απασχόλησης από Δελτίων & Ημερολογιακά συμβάντα). Το πεδίο Συνολικές ώρες εκφράζει το ωράριο εργασίας του 
τεχνικού. Οπότε, βλέπουμε από τις ώρες εργασίας του τεχνικού πόσες αντιστοιχούν σε πραγματικές ώρες 
απασχόλησης. Εάν δεν δηλώσουμε ώρες απασχόλησης στον τεχνικό (θα το δούμε σε επόμενη ενότητα), παίρνει τις 
default τιμές του ωραρίου της εταιρείας (Εικόνα 4.1.1). 

 

 
 

Εικόνα 4.1.1 
  



                                                                                                   Σελίδα 59 από 77                  
 

 
   

 

5.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
 
Υπολογισμός χιλιομετρικής απόστασης που κάλυψε ένας τεχνικός (StartTravel) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(Εικόνα 4.2.1)  

 

 

Εικόνα 4.2.1 

 

Επιπλέον, με δεξί κλικ πάνω σε οποιαδήποτε στήλη, εμφανίζονται όλες οι δυνατότητες ταξινόμησης (Εικόνα 4.2.2)

 

Εικόνα 4.2.2 
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Sort Ascending (Αύξουσα Ταξινόμηση), προβάλλονται όλες οι εγγραφές με αύξουσα σειρά 

Sort Descending (Φθίνουσα Ταξινόμηση), προβάλλονται όλες οι εγγραφές με φθίνουσα σειρά 

Group By This Column (Ομαδοποίηση Κατά αυτήν την Στήλη), πραγματοποιείται ομαδοποίηση των δεδομένων με 
βάση τη στήλη που έχει επιλεχθεί 

Show Group By Box (Εμφάνιση ομάδας από το Πλαίσιο), ενεργοποιείται πλαίσιο επάνω από τις στήλες και ο 
χρήστης μπορεί να σύρει με το mouse τη στήλη ή τις στήλες που επιθυμεί να ομαδοποιήσει 

Remove This Column (Αφαίρεση αυτής της Στήλης), η επιλεγμένη στήλη αφαιρείται αυτόματα από τον πίνακα   

Column Chooser (Επιλογέας Στηλών), ρυθμίζει ο χρήστης τις στήλες που επιθυμεί να περιλαμβάνονται ή να 
αποκρύπτονται από τον εν λόγω πίνακα, σύροντας αυτές προς το κενό κάτω από τα δεδομένα. Για την επαναφορά 
τους θα πρέπει να επιλέξει πάλι αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, δίνονται στη διάθεσή του, για επιλογή εμφάνισης, 
όλα τα πεδία που περιλαμβάνονται σε κάθε grid, ώστε να διαμορφώσει τις εμφανιζόμενες πληροφορίες όπως 
επιθυμεί 

Best Fit (Βέλτιστη προσαρμογή), αυτόματα η στήλη προσαρμόζεται σύμφωνα με το περιθώριο της μεγαλύτερης 
εγγραφής 

Best Fit All Columns (Βέλτιστη προσαρμογή, όλες οι στήλες), αυτόματα όλες οι στήλες έχουν το κατάλληλο 
περιθώριο ανάλογα με το μέγεθος της εγγραφής 

Filter Editor, εργαλείο διαχείρισης φίλτρων  

Show Find Panel, εμφάνιση γραμμής φίλτρου 

 

Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες (grid) που παρέχεται δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης μέσα στην 
εφαρμογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες δυνατότητες που περιγράψαμε παραπάνω. 
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5.6 ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ 
 
Απεικόνιση όλων των σημείων σε χάρτη (Εικόνα 4.3.1)  

 

Εικόνα 4.3.1 

 

5.7 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
 
Αναλυτική αναφορά με τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών (Εικόνα 4.4.1)  

 

Εικόνα 4.4.1 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δίνονται είναι οι εξής: 

Αρ. ανάθεσης: Το ID της ανάθεσης  

Πελάτης: Η επωνυμία του πελάτη  

Τεχνικός: Ο τεχνικός που πραγματοποίησε την επίσκεψη  

Έργο (Σημείο επίσκεψης): Σε ποιο έργο αναφέρεται η επίσκεψη  

Προϊόν: Σε ποιο προϊόν αναφέρεται η επίσκεψη 

SLA (λεπτά): Το SLA που έχει οριστεί για τον χρόνο απόκρισης για την αποκατάσταση της βλάβης  

Προγραμματισμένη Ημέρα/Ώρα: Ημέρα και ώρα ανάθεσης  

CallTime: Η πληροφορία υπάρχει εφόσον το πρόγραμμα συνδεθεί με τηλεφωνικό κέντρο   

StartTravel: Η ώρα που ξεκίνησε ο τεχνικός για το σημείο της βλάβης 
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CheckIn: Η ώρα άφιξης του τεχνικού στο σημείο της βλάβης 

CheckOut: H ώρα αποχώρησης του τεχνικού από τον χώρο του πελάτη  

Χρόνος RDV από κλήση (λεπτά): Ο χρόνος μεταξύ Call Time και χρόνου Ώρας έναρξης (προγραμματισμένης ώρας) 

Χρόνος Εμφάνισης Τεχνικού (λεπτά): Ο χρόνος μεταξύ Call Time και CheckIn 

Χρόνος Παραμονής Τεχνικού (λεπτά): Ο χρόνος μεταξύ CheckIn και CheckOut 

Χρόνος Αποκατάστασης από κλήση (λεπτά): Ο χρόνος μεταξύ Call Time και CheckOut  

Αποτέλεσμα SLA Λεπτών (Check In): Αυτόματη ενημέρωση σε περίπτωση που παραβιαστεί το SLA 

Αποτέλεσμα SLA Λεπτών (Check Out): Αυτόματη ενημέρωση σε περίπτωση που παραβιαστεί το SLA 

Αποτέλεσμα άφιξης: Αυτόματη ενημέρωση σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριμένα όρια 

Αποτέλεσμα αναχώρησης: Αυτόματη ενημέρωση σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριμένα όρια 

Travel Time: Ο συνολικός χρόνος Travel Time (Χρόνος μεταξύ Start Travel και CheckIn) 

Χρόνος Εργασίας: Ο συνολικός χρόνος εργασίας (χρόνος μεταξύ CheckIn και CheckOut) 

Χρόνος αποκατάστασης από κλήση (μέρες): Το συγκεκριμένο πεδίο ενημερώνεται εφόσον ο χρόνος αποκατάστασης 
της βάσης, το διάστημα δηλαδή μεταξύ Call Time και Check out υπερβαίνει τις 24 ώρες.  

 

H αναφορά αυτή υπάρχει είτε ανά τεχνικό είτε συγκεντρωτικά για όλους τους τεχνικούς. 

 

5.8 ΚΕΡΔΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Module Vortex CM (Εικόνα 4.5.1)  
 

 
 
 

Εικόνα 4.5.1  
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5.9 ΧΡΟΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Είναι η συνάρτηση του συνολικού χρόνου μετακίνησης του τεχνικού και του πραγματικού χρόνου εργασίας στο 
χώρο του πελάτη. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μετακινήσεις τεχνικού εκτός έδρας, 
καθώς και για τις εταιρείες που αποζημιώνουν τους τεχνικούς τους και για τις μετακινήσεις τους. Εκτός από τους 
συγκεντρωτικούς πίνακες υπάρχει και η γραφική αναπαράστασή τους (Εικόνα 4.6.1)  
 
 

 

 
 

 

 
Εικόνα 4.6.1 

 

Για την παρουσίαση των δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω μορφές γραφημάτων:  
 

 
 
 

  Γραφήματα Στήλης 
 

Γραφήματα Γραμμών 
 

Γραφήματα Πίτας 
 

Γραφήματα Ράβδου 
 

Γραφήματα Περιοχής 
 

Γραφήματα Δακτυλίου 
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5.10 ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 
Λίστα συμβολαίων όλων των πελατών (Εικόνα 4.7.1)  
 

 
 

Εικόνα 4.7.1 
 
 

Συμβόλαιο ανά Σημείο - Προιόν. Εμφανίζονται όλα τα συμβόλαια ανά σημείο και προϊόν του πελάτη (Εικόνα 4.7.2)  
 

 
 

Εικόνα 4.7.2 

 
 

Υπάρχει και  δυνατότητα να εμφανίζεται μόνο η τελευταία ανανέωση συμβολαίου του κάθε προϊόντος, είτε ενεργό 
είτε όχι (Εικόνα 4.7.3)  
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Εικόνα 4.7.3 

 

5.11 ΚΕΡΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
 
Επιλέγοντας έναν συναλλασσόμενο βλέπουμε όλα τα συμβόλαια του και τις αναθέσεις που αφορούν το συμβόλαιο. 
Το κέρδος Συμβολαίου προκύπτει από τη σχέση  του κόστους συμβολαίου με τον όγκο αναθέσεων που αφορούν το 
συγκεκριμένο συμβόλαιο. Το κόστος ανάθεσης, το ορίζουμε στις Ρυθμίσεις -> Παράμετροι Αναθέσεων -> Κόστος 
ώρας (Εικόνα 4.8.1) .  
 
 

 
 

Εικόνα 4.8.1 

5.12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
Αξιολόγηση απόδοσης τεχνικού. Η κλίμακα βαθμολογίας (rating scale) ορίζεται από το 1έως το 5 (η μεγαλύτερη 
βαθμολογία έχει 5 αστέρια και η μικρότερη έχει 1 αστέρι) Εικόνα 4.9.1 
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Εικόνα 4.9.1 
5.13 ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΑ 

 
Δελτία Τεχνικών, στα οποία οι τεχνικοί χρειάστηκαν να χρησιμοποιήσουν αναλώσιμα υλικά σε ποσότητα 
μεγαλύτερη της διαθέσιμης (Εικόνα 4.10.1) 

 
Εικόνα 4.10.1 

5.14 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
Σε αυτό τον χάρτη παρακολουθούμε την μετακίνηση και τις θέσεις των τεχνικών σε πραγματικό χρόνο (Σημείο, 
πελάτης, Start Travel , CheckIn, CheckOut ώρα) Εικόνα 4.11.1 
 
 

 
 

 

Εικόνα 4.11.1 
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5.15 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 
Απεικονίζει την τελευταία θέση/το τελευταίο στίγμα του τεχνικού πάνω στον χάρτη. (Εικόνα 4.12.1) 
 

 
 

 

Εικόνα 4.12.1 
 

 

5.16 ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS/EMAIL 
 
Δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS ή emails σε πελάτες (Εικόνα 4.13.1). Για την αποστολή SMS είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση να έχει ο χρήστης Credits στη Yoboto.  

 

Εικόνα 4.13.1 
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5.17 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ 
 
Λίστα με όλα τα προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί σε έργα πελατών. Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με τη 
χρήση διαφόρων φίλτρων.(Εικόνα 4.14.1) 
 

 
 

 

Εικόνα 4.14.1 
 

5.18 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
 
Για ορισμένο χρονικό διάστημα, συγκρίνουμε αν ο πραγματικός χρόνος εργασίας (χρόνος παραμονής στον χώρο 
του πελάτη Check In- Check Out) του τεχνικού συμπίπτει με τον πρότυπο χρόνο που έχουμε ορίσει αρχικά για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία (Ώρα 'Έναρξης - Ώρα Λήξης). Εικόνα 4.15.1 
 
 

 
 

Εικόνα 4.15.1 
 
 

 

5.19 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ 
 
Αναφορά με τους χρόνους μεταξύ ενεργειών Δελτίων. (Εικόνα 4.16.1) 
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Εικόνα 4.16.1 
 

 

Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων και σε Excel   
(Εικόνα 4.16.2) 

 

 
Εικόνα 4.16.2 

 
 
 
 

 

5.20 PROJECTS REPORT 
 
Αναφορά με τα έργα πελάτων ανά ημερομηνία / μήνα / 3μηνο / 6μηνο. (Εικόνα 4.17.1) 
 
 

 
 
 

Εικόνα 4.17.1 
 

5.21 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΛΤΙΩΝ 
 
Αναφορά όλων των Δελτίων Τεχνικών (In House και OnSite) και υπολογισμός του χρόνου παραμονής του τεχνικού 
στο χώρο του πελάτη. (Εικόνα 4.18.1) 
 
 

 
 

Εικόνα 4.18.1 
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5.22 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ 
 
Λίστα με όλες τις αναθέσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται αναλώσιμα υλικά. Εμφανίζονται τα υλικά και οι ποσότητες. 
Εικόνα 4.19.1 

 
 
 

 
 
 

Εικόνα 4.19.1 

 

5.23 ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ PICKING LIST 
 
Με αναζήτηση χρονικής περιόδου (Από - Έως) και επιλογή τεχνικού εμφανίζονται όλα τα αναλώσιμα υλικά, οι 
ποσότητες, σε ποιες αναθέσεις χρησιμοποιήθηκαν, για ποιόν πελάτη και ποιο το τελικό κόστος.  
 

5.24 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
Αναφορά το Module Vortex CM  
 

5.25 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΕμφανίζονταιN  τα εξερχόμενα email όλων των χρηστών που έχουν σταλεί από την εφαρμογή.  
 
 

5.26 ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
 
Αναφορά με τις ποσότητες αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα των πελάτων. (Εικόνα 4.16.1) 
 

 
 
 

Εικόνα 4.16.1 
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5.27 ΕΠΑΦΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
Λίστα με τις επαφές όλων των Συναλλασσόμενων.  
 

6 ΠΟΡΟΙ 
 
6.1 TEXNIKOI 

 
Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε τους τεχνικούς της εταιρείας. Με το εικονίδιο Νέα Εγγραφή, στο κάτω 
αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε νέο τεχνικό (Εικόνα 5.1.1) 
 

 
 

Εικόνα 5.1.1 
 
 

Για κάθε νέο χρήστη συμπληρώνουμε τα στοιχεία του στην παρακάτω φόρμα (Εικόνα 5.1.2) 
 

 
 

Εικόνα 5.1.2 
 

 

Κωδικός: Αύξων αριθμός της εγγραφής, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα.  
Όνομα: Ονοματεπώνυμο του τεχνικού  
Χρήστης Vortex: Εισάγουμε το επιθυμητό όνομα χρήστη 
E-mail: To e-mail του χρήστη 
Κινητό: To κινητό του χρήστη  
Τμήμα: Το τμήμα στο οποίο ανήκει ο χρήστης 
Προϊστάμενος: Το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου του τεχνικού  
Τιμοκατάλογος: Επιλέγουμε ποιον τιμοκατάλογο θέλει ο τεχνικός να βλέπει στην προκοστολόγηση του δελτίου 
(Εικόνα 5.1.3) 
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Εικόνα 5.1.3 

 

Ώρες απασχόλησης: Ωράριο εργασίας του τεχνικού 
Αριθμός ημερών για εμφάνιση αναθέσεων: Αναθέσεις ανά ημέρα για τις επόμενες Χ ημέρες 
Ενεργός: Το check box Ενεργός το χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε αν ένας χρήστης είναι ενεργός η όχι  
Δεξιότητες: Επιλέγουμε τις τεχνικές δεξιότητες του χρήστη. Επομένως, όταν ο διαχειριστής δημιουργεί μια 
ανάθεση, εμφανίζονται μόνο οι χρήστες που διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση για την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης εργασίας. 
Ταχυδρομικοί Κώδικες: Εισάγουμε τους ταχυδρομικούς κωδικούς που εξυπηρετεί ο κάθε τεχνικός. Επομένως στη 
δημιουργία ανάθεσης εμφανίζονται διαθέσιμοι μόνο οι τεχνικοί που εξυπηρετούν τον συγκεκριμένο Ταχ. Κωδικό. 
Στο πεδίο Rating κατατάσσουμε τους ταχυδρομικούς κώδικες (κλίμακα διαβάθμισης) που εξυπηρετεί ο τεχνικός. Η 
κατάταξη ακολουθεί φθίνουσα σειρά (από την μεγαλύτερη βαθμολογία προς την μικρότερη, π.χ έχουμε 10 
ταχυδρομικούς αριθμούς με rating 10 έως 1, ο Ταχυδρομικός Κωδικός που εξυπηρετεί πρώτα ο τεχνικός θα είναι 
αυτός με rating 10 και τελευταίος αυτός με rating 1). Για παράδειγμα, για τον Ταχυδρομικό Κωδικό 11142, ο 
Τεχνικός Α έχει rating 10, ο Τεχνικός Β έχει rating 9 και ο Τεχνικός Γ έχει rating 5. Στη δημιουργία ανάθεσης που 
αφορά τον Ταχ. Κωδικό 11142 θα εμφανιστούν ως διαθέσιμοι μόνοι οι 3 τεχνικοί (Α, Β και Γ), με σειρά ανάλογη 
αυτή του Rating (πρώτος ο Α, έπειτα ο Β και τελευταίος ο Γ που έχει το μικρότερο rating).  
Υπογραφή: Υπογραφή τεχνικού  
 
Ισοζύγιο: 
Χωρητικότητα: Ανά δεξιότητα ορίζουμε τον μέγιστο αριθμό αναθέσεως ανά ημέρα για τον τεχνικό (Εικόνα 5.1.4).  
 

 
 

Εικόνα 5.1.4 

 
 
 
Παραμετρικά: Παραμετρικά πεδία τεχνικών, τα δημιουργούμε στις Ρυθμίσεις 
Τιμοκατάλογοι: Βλέπουμε όλους τους τιμοκαταλόγους της εταιρείας  
 
 
 
 



                                                                                                   Σελίδα 73 από 77                  
 

 
   

 

6.2 ΠΩΛΗΤΕΣ 
 

Πωλητές: Καταχωρούμε τους πωλητές της εταιρείας (Εικόνα 5.2.1) με το εικονίδιο Νέος Πωλητής.  

 

Εικόνα 5.2.1 

και συμπληρώνουμε την καρτέλα του πωλητή (Εικόνα 5.2.2)  

 

Εικόνα 5.2.2 

Κωδικός: Ο αύξων αριθμός του πωλητή. Εισάγεται αυτόματα µε την καταχώρηση. 
Όνομα: Ονοματεπώνυμο του πωλητή  
Χειριστής: Χειριστής Vortex 
Τρόπος προμήθειας: Η πληροφορία συμπληρώνεται, εφόσον οι πωλητές εργάζονται με προμήθειες. Αφορά τον 
αυτόματο τρόπο υπολογισμού με σταθερό ή κλιμακούμενο ποσοστό βασισμένο στον τζίρο των πωλήσεων ή στην 
αξία των εισπράξεων.  
Εάν θέλουμε να διαγράψουμε ένα πωλητή, επιλέγουμε το εικονίδιο Διαγραφή (Εικόνα 5.2.3)  
 

 

Εικόνα 5.2.3 
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6.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Στο σημείο αυτό καταχωρούνται οι εξωτερικοί συνεργάτες /συνεργεία που επιθυμεί ο διαχειριστής  να έχουν 
πρόσβαση σε σημεία (Εικόνα 5.3.1). Στο πεδίο Εμφάνιση ιστορικού αναθέσεων  

 

Εικόνα 5.3.1 

 

6.4 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Με το εικονίδιο Προσθήκη  στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας, προσθέτουμε τις Δεξιότητες (Εικόνα 5.4.1) 

 

Εικόνα 5.4.1 
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6.5 ΤΜΗΜΑΤΑ 

Δημιουργούμε τα τμήματα της εταιρείας. Η εισαγωγή νέου τμήματος γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης   που 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης (Εικόνα 5.5.1)  

 

Εικόνα 5.5.1 

 

6.6 ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Δυνατότητα πλήρους διαχείρισης των αδειών του προσωπικού. Για κάθε άδεια καθορίζεται το ημερολογιακό 
διάστημα, οι ημέρες απουσίας και το είδος της άδειας.  (Εικόνα 5.6.1) 

 

 

Εικόνα 5.6.1 

 

 

Άδειες: Εμφανίζονται αυτόματα ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος (για το συγκεκριμένο 
είδος άδειας), ο αριθμός των ημερών αδείας που έχει ήδη πάρει. 

Υπόλοιπο αδειών: Τo υπόλοιπο των ημερών άδειας (ανά τύπο αδείας του κάθε τεχνικού). 

Σύνολο αδειών ανά έτος: Καταχωρούμε τον αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούται ο κάθε τεχνικός  (ανά τύπο 
άδειας πχ Κανονική /αναρρωτική/γονική).  

Τύποι αδειών: Καταχωρούμε όλους τους τύπους άδειας. 
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7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
7.1 ΡΟΛΟΙ 

 
Δημιουργία και διαχείριση ξεχωριστών ρόλων εργασίας,  έτσι ώστε κάθε ρόλος να έχει ξεχωριστά δικαιώματα 
εκτέλεσης εργασιών στο Vortex. Κάθε χρήστης μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους ρόλους, κληρονομώντας 
τα αντίστοιχα δικαιώματα. 

Η εισαγωγή νέου ρόλου γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης  που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. (Εικόνα 

6.1.1) 
 

 
 

Εικόνα 6.1.1 

 

Κατόπιν, ορίζονται τα δικαιώματα του κάθε ρόλου. Αποδίδει δικαιώματα ανάγνωσης, επεξεργασίας ή διαγραφής σε 
χρήστες για συγκεκριμένες κατηγορίες, ή άλλο περιεχόμενο (Εικόνα 6.1.2) 

 
 

 
Εικόνα 6.1.2 

 

7.2 ΧΡΗΣΤΕΣ 
 
Τα δικαιώματα των χρηστών ορίζονται ΜΟΝΟ από τον κεντρικό διαχειριστή (administrator) του συστήματος, ο 
οποίος έχει ενεργοποιημένα όλα τα δικαιώματα σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής. Κάθε χρήστης έχει ένα 
Username ένα και Password και ανήκει σε έναν ρόλο. Αναλόγως του ρόλου του, του επιτρέπονται και 

συγκεκριμένες ενέργειες. Η εισαγωγή νέου χρήστη γίνεται με το εικονίδιο προσθήκης  που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της οθόνης  (Εικόνα 6.2.1).  
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Εικόνα 6.2.1 

 

7.3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Το αντίγραφο που έχουμε δημιουργήσει 
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά για να επαναφέρουμε τη βάση μας. 
Επιλογή δημιουργίας αντιγράφου Με η Χωρίς Φωτογραφίες. (Εικόνα 5.4.1) 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 5.4.1 

 

 
 


