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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VORTEX FSM MOBILE ANDROID 

 

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη εφαρμογή 

VORTEX Mobile Android. 

Μέσω της mobile εφαρμογής ο τεχνικός λαμβάνει σε καθημερινή βάση τις εργασίες στις 

οποίες συμμετέχει, ενώ παράλληλα καταγράφει οτιδήποτε κρίνεται ως σημαντικό (χρόνος 

απασχόλησης, χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα κ.ά.). Οι καταχωρημένες πληροφορίες 

αποστέλλονται στην Vortex BACKOFFICE εφαρμογή.  

 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Εφαρμογής σε Εξοπλισμό (Mobiles / Tablets) 

 

•  Λειτουργικό: Android 10 minimum  
•  RAM 2 GB minimum  
•  Disk 64 GB (χωρίς μεγάλο όγκο φωτογραφιών)  
•  Μέγεθος οθόνης: 5’’ minimum  

•  Google Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Για την είσοδο μας στην εφαρμογή, πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη (User name) και τον 

κωδικό (password), τα οποία θα σας προμηθεύσει ο διαχειριστής του συστήματος.  

 
Σημειώνεται  ότι  οι  διαθέσιμες  επιλογές  προσαρμόζονται  με  βάση  το  επίπεδο  
εξουσιοδότησης του κάθε χρήστη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ VORTEX FSM MOBILE 

 

ΠΛΑΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  

Στην αριστερή πλευρά της εφαρμογής θα βρείτε λίστα σημαντικών λειτουργιών της 

εφαρμογής: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Κουμπί      Λειτουργία 

 

Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για την εφαρμογή σας (Ελληνικά – Αγγλικά).  

 

 
Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δείτε τα τεχνικά εγχειρίδια οδηγιών/manuals στα 

οποία έχει πρόσβαση και ο τεχνικός από τη συσκευή του. 

 
Επιλέξετε αυτό το κουμπί για να δείτε τα προγραμματισμένα ραντεβού σας στο 

χάρτη.  

 
Επιλέξτε το κουμπί για να δείτε τα παραμετρικά πεδία της εταιρείας. Υπάρχει η 

δυνατότητα επεξεργασίας των παραμετρικών πεδίων από τον χρήστη. 

 
Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε νέα ανάθεση από τη συσκευή σας.  

 
Βλέπουμε όλες τις προγραμματισμένες εργασίες μας. 

 
Δημιουργία νέο πελάτη. Με την Καταχώρηση  πελάτη και συγχρονισμό δεδομένων 

ενημερώνεται αυτόματα η back office εφαρμογή. 

 

 

Πληκτρολογώντας το όνομα του Πελάτη, η εφαρμογή αρχίζει να ψάχνει και να 

εμφανίζει τα ονόματα που αντιστοιχούν στην αναζήτηση. Μπορούμε να αρχίσουμε 

να πληκτρολογούμε το όνομα ή το επώνυμο ή μέρος από αυτά. Στην Αναζήτηση δεν 

έχουν σημασία τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα. 

 
Δυνατότητα συγχρονισμού των δεδομένων της εφαρμογής.  

 
Με αυτή την λειτουργία μπορούμε να στείλουμε απ’ ευθείας Email μέσα από την 

εφαρμογή. Βασική προϋπόθεση να έχουμε ανοίξει έναν λογαριασμό email στο 

Google. 



 
Ορίζουμε το μέγεθος των φωτογραφιών και τον τρόπο αποστολής. Όσο πιο 

μεγάλη είναι η φωτογραφία , τόσο πιο καλή είναι η ανάλυση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσο πιο μεγάλη είναι η φωτογραφία , τόσο πιο μεγάλη είναι και η 

κατανάλωση δεδομένων κατά την αποστολή.  

➢ Σύνδεση μέσω Wi-Fi ή χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 

➢ Σύνδεση αποκλειστικά μέσω Wi-Fi 

 

 

Η διεύθυνση URL της εφαρμογής. 

 

 

Η διαγραφή προσωρινής μνήμης σας βοηθά να εξοικονομήσετε χώρο από το 

τηλέφωνό σας. Η διαδικασία απελευθερώνει χώρο αποθήκευσης και μπορεί ακόμη 

και να επιλύσει προβλήματα. Αν παρατηρήσετε ότι κλείνει η καθυστερεί η 

εφαρμογή, δοκιμάστε πρώτα να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη. 

 

Εξαγωγή αποθηκευμένων ρυθμίσεων και δεδομένων. 

 
Μεταφορά στην ιστοσελίδα της εφαρμογής. https://www.vortexsuite.com/el/ 

 

 

Έξοδος από την εφαρμογή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vortexsuite.com/el/


Παρακάτω βλέπουμε μια πρότυπη αρχική οθόνη της εφαρμογής. Στην κεντρική οθόνη της 

εφαρμογής εμφανίζονται όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού του χειριστή.  

 

 

 

 

Κάντε κύλιση επάνω ή κάτω για να προβάλετε όλες τις προγραμματισμένες  αναθέσεις σας.  

 

Το διάστημα των μελλοντικών αναθέσεων που προβάλλονται, ορίζεται από    την BACKOFFICE 

εφαρμογή. Πρόκειται για ειδική παράμετρος.  

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 

 Ο αύξων αριθμός της ανάθεσης. Το σημείο του πελάτη που αφορά την  ανάθεση και    

τον υπεύθυνο τεχνικό της ανάθεσης.  

 Η κατάσταση/ status ανάθεσης 

 Η επωνυμία πελάτη 



 Ο τύπος της ανάθεσης και η υπηρεσία που πρέπει να εκτελεστεί.  

 Η προγραμματισμένη ημερομηνία και προγραμματισμένη ώρα έναρξης και λήξης  

της ανάθεσης. 

Η διεύθυνση του πελάτη 

 

 

Πατώντας πάνω σε μια ανάθεση, μεταφερόμαστε στις λεπτομέρειες της εργασίας. 

 

 

 

Ουσιαστικά, εδώ παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά την εργασία. Ο 

τεχνικός λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, για να μπορεί να επικοινωνήσει 

άμεσα μαζί του και οδηγίες (μέσω google maps), ώστε να μεταβεί στην τοποθεσία εργασίας. 

 

 

 

 

 



Κάθε χειριστής έχει στη διάθεση του τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να διαχειριστεί σωστά 

μια εργασία: 

 

Start Travel: Ο τεχνικός πατώντας  την επιλογή, δηλώνεται η ώρα που ξεκινάει για 

το σημείο της βλάβης . Έχουμε τη δυνατότητα πατώντας την επιλογή Start Travel να στέλνεται 

αυτόματα  Email ή SMS στον πελάτη. Η δυνατότητα ορίζεται από τις ρυθμίσεις  στη Backoffice 

εφαρμογή. 

 

 

 Ενέργειες ανάθεσης. Πατώντας την επιλογή, ο τεχνικός ξεκινά την επεξεργασία και 

συμπλήρωση της ανάθεσης. Σε αυτό το σημείο βρίσκουμε το check in /out, τα απαιτούμενα 

βήματα, την εσωτερική επικοινωνία κλπ.  

 

Ιστορικό ανάθεσης. Παλαιότερες αναθέσεις που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη 

εργασία.  Έπειτα από ρύθμιση, εμφανίζονται οι αναθέσεις σημείου ή προϊόντος.  

 

 Απεικόνιση του ραντεβού σε χάρτη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης του   

τεχνικού μέσω GPS.  

 

Αλλαγή Τεχνικού και ημερομηνίας  

Ο τεχνικός έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την εργασία σε διαφορετικό  τεχνικό ή σε άλλη 

ημερομηνία και ώρα.  Η επιλογή παρέχεται βάσει δικαιωμάτων μόνο σε εξουσιοδοτημένους 

χρήστες.  

 

 Εμφάνιση Υποαναθέσεων.  Όταν για την ίδια εργασία απαιτείται η παρουσία 

παραπάνω τεχνικών, ο κάθε τεχνικός έχει τη δική του ανάθεση. Εδώ λοιπόν, φαίνονται οι 

αναθέσεις των υπόλοιπων τεχνικών που συμμετέχουν στη εργασία. 

 

 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ποια βήματα απαιτούνται να συμπληρωθούν σε μία ανάθεση;  

1. Πατάμε την επιλογή    

2. Συμπληρώνουμε την ώρα check in. 

3. Συμπληρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Περιγράφουμε συνοπτικά τις 

ενέργειες μας και τα απαιτούμενα βήματα (εφόσον υπάρχουν). Όταν μια ανάθεση 

έχει εξτρά βήματα, ο τεχνικός ΔΕΝ μπορεί να ολοκληρώσει/κλείσει το Δελτίο του αν 

δεν συμπληρωθούν/υλοποιηθούν και οι εξτρά εργασίες. 

4. Καταχωρούμε μετρήσεις ζωνών (εφόσον υπάρχουν). 

5. Έχουμε τη δυνατότητα να  επισυνάψουμε φωτογραφία  που έχουμε τραβήξει από το 

κινητό μας. 

6. Στην Εσωτερικά Επικοινωνία εμφανίζεται οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία που 

θέλει να καταγράψει ο τεχνικός σχετικά με την επίσκεψη. Αυτές τις πληροφορίες ΔΕΝ 

τις βλέπει ο πελάτης και δεν μεταφέρονται πάνω στο Δελτίο κατά την αποστολή του 

στον πελάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Kρατώντας παρατεταμένο το λεκτικό «Εσωτερική 

Επικοινωνία», κρύβετε προσωρινά την Εσωτερική Επικοινωνία από την ανάθεση. 

Ξαναπατώντας παρατεταμένα το λεκτικό επανέρχεται η εσωτερική επικοινωνία. 

7. Χρέωση/ Είσπραξη: Τα 2 πεδία συμπληρώνονται εφόσον ο Τεχνικός θέλει να 

δηλώσει κάποια χρέωση που προέκυψε από την εργασία ή κάποια είσπραξή που 

έλαβε από τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο τεχνικός καλείται να συμπληρώσει 

το ποσό /αξία της είσπραξης. 

 

8. Στο τέλος, το Δελτίο συνυπογράφεται από τον Τεχνικό και τον Πελάτη με 
ηλεκτρονική υπογραφή.(Με ρύθμιση μπορεί να καταστεί Υποχρεωτική ή 
προαιρετική η υπογραφή του πελάτη για την ολοκλήρωση της ανάθεσης).  

9. Αλλάζουμε την Κατάσταση του Δελτίου.  
10. Πατάμε Check out , δηλώνοντας την ολοκλήρωση τω εργασιών στο σημείο.  
11. Με την Προεπισκόπηση Δελτίου, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πως είναι 

διαμορφωμένο το Δελτίο μας  πριν το αποθηκεύσουμε κ στείλουμε το pdf αρχείο 
στον πελάτη.   
 
 



 

            ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη στιγμή που ο τεχνικός πατήσει το πεδίο Check Out δεν μπορεί να 
κάνει αλλαγή ή προσθήκη στην ανάθεση του (εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση στη 
Backoffice εφαρμογή).  

 

 

Επιμέρους ενέργειες  Τεχνικού κατά τη διαχείριση της ανάθεσης  

 

1. Στην ανάθεση, ο τεχνικός έχει πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα του σημείου. Υπάρχει η 
δυνατότητα εμφάνισης όλων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και όχι μόνο του 
χαρακτηριστικού που έχουμε ορίσει ως την Ταυτότητα του προϊόντος. Η 
ενεργοποίηση της επιλογής γίνεται στη Backoffice εφαρμογή. 
 

2. Ο Τεχνικός μπορεί να προσθέσει νέα προϊόντα στο σημείο με χαρακτηριστικά  και 
μετρήσεις. Στη Backoffice εφαρμογή, υπάρχει η ρύθμιση, ώστε να ορίζουμε αν 
επιθυμούμε κάποιο χαρακτηριστικό να γίνεται πάντα και η Ταυτότητα του 
προϊόντος. 
 

3. Ο Τεχνικός, μπορεί να επιλέξει αναλώσιμα υλικά που χρειάστηκε κατά την επίσκεψη.  
▪ Διάγνωση: Τον αριθμό/ ποσότητα του αναλώσιμου υλικού που θα χρειαστεί 

για την επισκευή της βλάβης . 

▪ Χρήση: Τον αριθμό/ ποσότητα του αναλώσιμου υλικού που χρησιμοποίησε 

στη εργασία.  

▪ Σημειώσεις: Χρήσιμες πληροφορίες  από τον τεχνικό. 

 

4. Ο Τεχνικός μπορεί να προσθέσει και 2η υπηρεσία (εργασία) στην ανάθεση, στην 

περίπτωση που πραγματοποίησε και 2η εργασία στο πεδίο, πλην την 

προγραμματισμένης. 

▪ Διάγνωση: Τσεκάρετε την επιλογή, εφόσον έχει γίνει διάγνωση για τη 2η 

υπηρεσία.  

▪ Έγινε: Τσεκάρετε την επιλογή, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και η 2η επιμέρους 

εργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρήστης ΔΕΝ  μπορεί να δημιουργήσει νέο σημείο στον πελάτη 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Από τη Mobile εφαρμογή, μπορεί ο τεχνικός να δημιουργήσει νέα ανάθεση. Ο τεχνικός κατά 

τη δημιουργία ανάθεσης έχει πρόσβαση στα προϊόντα του σημείου και στα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων του.   

Παρακάτω , παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα.  

Πατώντας πάνω αριστερά το εικονίδιο   εμφανίζεται το κύριο μενού της εφαρμογής. 

Επιλέγουμε τη Νέα Ανάθεση.  

 

                                                

 

 

 



         

 

Στη Backoffice εφαρμογή, θα  φανεί  η προέλευση της ανάθεσης, ότι έχει δημιουργηθεί μέσω 

της Μobile εφαρμογής. 

Πατώντας τον συγχρονισμό  ανανεώνεται η λίστα των αναθέσεων, εμφανίζοντας και τη 

νέα ανάθεση. 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΤΗ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ο χρήστης  έχει τη δυνατότητα  να ανοίξει νέο πελάτη από τη Mobile εφαρμογή. Συμπληρώνει 

τη φόρμα με τα στοιχεία (Υποχρεωτικό πεδίο είναι μόνο η Επωνυμία πελάτη). Με τη 

καταχώρηση του νέου πελάτη , δημιουργείται αυτόματα και το 1ο σημείο του πελάτη.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να προσθέσει προϊόντα στο Σημείο.  

 



              

 



Πατώντας τον συγχρονισμό  δεδομένων ανανεώνεται η λίστα των πελατών, 

εμφανίζοντας και το νέο πελάτη που μόλις δημιουργήσαμε.  

 

Αν η κινητή σας συσκευή έχει ενεργή σύνδεση δεδομένων, οι ρυθμίσεις και οι 

κινήσεις συγχρονίζονται με τον λογαριασμό σας. Αν δεν υπάρχει σύνδεση 

δεδομένων, ο συγχρονισμός πραγματοποιείται όταν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση.  

 

Πατώντας τον συγχρονισμό δεδομένων, αποστέλλονται όλες οι νέες πληροφορίες στη 

Backoffice εφαρμογή .  

 

 

 

 

 


