
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξενοδοχείο 



 

Ξ.Γ. [2]  

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 3 

Πελάτες...................................................................................................................................... 3 

Χρεώστες ................................................................................................................................... 7 

Υποδοχή ................................................................................................................................... 10 

Λίστες .................................................................................................................................. 10 

Αφίξεις ............................................................................................................................. 10 

Αναχωρήσεις ................................................................................................................... 12 

Αναζήτηση Κρατήσεων .................................................................................................... 13 

Τροποποίηση Πελατών ................................................................................................... 14 

Οδηγός Τροποποίησης Κρατήσεων ................................................................................ 14 

Πλάνο Δωματίων ................................................................................................................. 15 

Πλάνο Διαθεσιμότητας ....................................................................................................... 17 

Κρατήσεις ............................................................................................................................ 17 

Αμοιβαία Αλλαγή Δωματίων ............................................................................................... 31 

Επισκόπηση Δωματίων ....................................................................................................... 32 

Αφυπνίσεις .......................................................................................................................... 33 

Γκρουπ ..................................................................................................................................... 34 

Λογαριασμός Γκρουπ .......................................................................................................... 34 

Κρατήσεις Γκρουπ ............................................................................................................... 37 

Δημιουργία Κράτησης Γκρουπ με Κεντρικό Λογαριασμό ............................................... 37 

Εκτυπώσεις ...................................................................................................................... 50 

 

 



 

Ξ.Γ. [3]  

Εισαγωγή 

Στο παρόν κείμενο περιγράφονται οι επιλογές της εφαρμογής όσον αφορά το front 

office σε κατηγορίες. 

Πελάτες 

Στην παρούσα καρτέλα καταχωρείτε όλους τους πελάτες που διαμένουν στο 

ξενοδοχείο. Με την δημιουργία μιας κράτησης, ο πελάτης που καταχωρείτε, καταλήγει 

στην καρτέλα ‘Πελάτες’. 

Στην εφαρμογή υπάρχουν καταχωρημένα 3 έτοιμα προφίλ για να τα χρησιμοποιήσετε. 

Το προφίλ Corrections στου οποίου τον λογαριασμό θα μεταφέρετε τις αντιλογισμένες 

(διορθωμένες με μηδενισμό) κινήσεις. 

Το προφίλ Group Member που θα συμπληρώνει το πεδίο του διαμένοντα (Κύριου 

Πελάτη) στις κρατήσεις των Γκρουπ, μέχρι να λάβετε πληροφορίες για την rooming list. 

Το προφίλ Pos του οποίου ο λογαριασμός θα συγκεντρώνει όλες τις χρεώσεις των room 

charge. 

 

Στα Γρήγορα Φίλτρα αριστερά (Ταυτότητα, Χρεώστης, Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, 

Χώρα, Τηλέφωνο) έχετε την δυνατότητα να φιλτράρετε το αποτέλεσμα της αναζήτησης 

Πελάτη. 

Στο tab:Γρήγορη Αναζήτηση καταχωρείτε το όνομα που θέλετε να αναζητήσετε. Η 

αναζήτηση γίνεται υπολογίζοντας τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στις 5 πρώτες 

στήλες. Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε μέσω μιας άλλης στήλης, επιλέξτε την και 

σύρετε ανάμεσα στις 5 πρώτες. 
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Στην επιλογή Εμφάνιση: Πελάτες εμφανίζεται η Προτεινόμενη εμφάνιση από τη 

εφαρμογή της καρτέλας ‘Πελάτες’. 

Εναλλακτικά έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε μία νέα εμφάνιση στην επιλογή 

Παραμετροποίηση και μετέπειτα να την προσαρμόσετε ως ‘Ορισμός ως 

Προτεινόμενο’, ‘Ορισμός ως Προτεινόμενο σε Όλους τους χρήστες, Αποθήκευση της 

Εμφάνισης, Επαναφορά της Εμφάνισης. 

 

Στην επόμενη εικόνα θα παρατηρήσετε ότι σύμφωνα με το επιλεγμένο προφίλ από την 

λίστα, το tab:Πραγματικές Κρατήσεις φέρνει τις λεπτομέρειες της κράτησης που είναι 

checked in. Αντίστοιχα στο tab:Μελλοντικές Κρατήσεις θα βλέπατε τις μελλοντικές 

κρατήσεις του συγκεκριμένου πελάτη. 

 

Επιλέξτε Προσθήκη για Νέα Καταχώρηση. 
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 “Κωδικός”: Ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης εγγραφής, που θα δοθεί 

αυτόματα από την εφαρμογή, κατά την αποθήκευση. 

 “Όνομα”: Καταχωρείτε επώνυμο και όνομα πελάτη. 

 “Διακριτικός τίτλος”: Ο τίτλος που συνοδεύει το όνομα π.χ. κος . 

 “Όνομα”: Το μικρό όνομα του πελάτη θα συμπληρωθεί από το προηγούμενο 

πεδίο. 

 “Επώνυμο”: Το επώνυμο του πελάτη συμπληρώνεται αυτόματα από το 

πρώτο πεδίο όνομα. 

 

Στην ενότητα Γενικά: 

 “Ημ/νία Γέννησης”: Καταχωρείτε την Ημερομηνία Γέννησης του πελάτη. 

 “Ταυτότητα”: Καταχωρείτε τον αριθμό ταυτότητας του πελάτη. 

 “Εθνικότητα”: Καταχωρείτε την Εθνικότητα του πελάτη. Αναζητήστε από το 

 τις εθνικότητες που βρίσκονται ήδη καταχωρημένες στην εφαρμογή. 

 “Δωμάτιο”: Καταχωρείτε το επιθυμητό δωμάτιο που έχει ζητήσει ο πελάτης. 

(Δεν καταχωρείτε εδώ το δωμάτιο της κράτησης). 

 “ΑΦΜ”: Καταχωρείτε το ΑΦΜ του πελάτη. 

 “ΔΟΥ”: Καταχωρείτε την ΔΟΥ του πελάτη. 

 “Σχόλια”: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο. 

 

Στην ενότητα Έδρα: Καταχωρείτε τα στοιχεία του πελάτη όπως αναλύονται στα πεδία 

Όνομα, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Περιφέρεια, Χώρα, Τύπος Τηλεφώνου 1, 

Τηλέφωνο 1, Τύπος Τηλεφώνου 2, Τηλέφωνο 2, Ε-mail, Ιστότοπος. 
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 Λίστα: Μεταβείτε στην λίστα πελατών. 

 Πρώτο: Μεταβείτε στο πρώτο κατά αύξοντα αριθμό, προφίλ πελάτη. 

 Προηγούμενο: Μεταβείτε στο προηγούμενο (από το παρόν) προφίλ πελάτη. 

 Επόμενο: Μεταβείτε στο επόμενο προφίλ πελάτη. 

 Τελευταίο: Μεταβείτε στο τελευταίο , κατά αύξοντα αριθμό προφίλ πελάτη. 

 Ανανέωση: Ανανεώστε την επιφάνεια εργασίας για να εμφανιστούν τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε. 

 Αποθήκευση & Κλείσιμο: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και κάνετε έξοδο 

από την καρτέλα. 

 Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και παραμένετε στην ίδια 

καρτέλα. 

 Προσθήκη: Δημιουργείτε νέο προφίλ πελάτη. 

 Διαγραφή: Διαγράφετε την εγγραφή που καταχωρήσατε, εφ’όσον δεν έχει 

κινηθεί/συνδεθεί σε κάποια κράτηση/λογαριασμό. 

 Ακύρωση: Ακυρώνετε όποιες αλλαγές έχετε καταχωρήσει εφ’όσον δεν έχετε 

πραγματοποιήσει αποθήκευση. 

 Στατιστική: Ελέγχετε το ιστορικό του πελάτη όσον αφορά τις κρατήσεις που 

είναι συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο προφίλ, 
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Χρεώστες 

Ονομάζονται τα πρακτορεία και οι εταιρείες.  

 

 

Κωδικός: Ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης εγγραφής, που θα δοθεί αυτόματα από 

την εφαρμογή, κατά την αποθήκευση. 

Όνομα: Το όνομα/επίσημη επωνυμία του πρακτορείου/εταιρείας που θα 

καταχωρήσετε. 

Διακριτικός Τίτλος: O διακριτικός τίτλος της εταιρείας που θα καταχωρήσετε. 

 

Στο tab: Γενικά 

 ΑΦΜ: Καταχωρείτε το ΑΦΜ της εταιρείας. 

 Επάγγελμα: Καταχωρείτε το επάγγελμα που εμφανίζει η εταιρεία στα επίσημα 

στοιχεία της. 

 Νόμισμα: By default η εφαρμογή φέρει το νόμισμα που χρησιμοποιούμε. 

 ΔΟΥ: Καταχωρείτε την ΔΟΥ του πελάτη. 

 Έκπτωση: Αν ο πελάτης έχει συγκεκριμένη έκπτωση στις τιμές που θα καταχωρείτε 

στις κρατήσεις, ορίζετε το ποσοστό εδώ. 

 Δραστηριότητα: Καταχωρείτε την δραστηριότητα της εταιρείας. 

 Λογιστική Κατηγορία: Καταχωρείτε την λογιστική κατηγορία του χρεώστη που 

δημιουργείτε. 
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 Κατάσταση ΚΕΠΥΟ: Επιλέγετε την κατάσταση ΚΕΠΥΟ που θα σας υποδείξει ο 

λογιστής. Π.χ. στις εταιρείες εξωτερικού, πολλοί επιλέγουν ‘Εξαιρείται’. 

 

Στην ενότητα Έδρα: Καταχωρείτε τα στοιχεία του πελάτη όπως αναλύονται στα πεδία 

Όνομα, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Περιφέρεια, Χώρα, Τύπος Τηλεφώνου 1, 

Τηλέφωνο 1, Τύπος Τηλεφώνου 2, Τηλέφωνο 2, Ε-mail, Ιστότοπος. 

 

 Σχόλια: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο. 

 

Στο tab: Πρόσθετα Στοιχεία 

 Τύπος Πελάτη: Επιλέγετε ένα τύπο πελάτη που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως, 

εφ’όσον επιθυμείτε να τους κατηγοροιοποιείτε. 

 Προεπ/νος Τρόπος Πληρωμής: Συνδέετε τρόπο πληρωμής στον χρεώστη ούτως 

ώστε να σας τον φέρνει προτεινόμενο κατά την έκδοση του παραστατικού. 

 Κωδικός Συναλ/μένου: Δίδεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την 

αποθήκευση. 

 Όνομα Συναλλασσομένου: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την 

καταχώρηση του ονόματος του Χρεώστη. 

 Κωδικός Επαφής: Δίδεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την αποθήκευση. 

 Επωνυμία Επαφής: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την 

καταχώρηση του ονόματος του Χρεώστη. 

 Αντιστοιχίσεις Συναλλασσομένων: 

 Χρώμα: Επιλέγετε το χρώμα που θα εμφανίζονται οι κρατήσεις με τον 

συγκεκριμένο χρεώστη, στο πλάνο δωματίων(βασική προυπόθεση να 

διαχειρίζεστε με ‘χρώμα χρεωστών’ το πλάνο δωματίων και όχι με κατάσταση 

κράτησης). 

 Άμεση Καταχώρηση: 

 Προεπιλεγμένη Σειρά 

->Προτεινόμενη Σειρά Παραστατικού: Συνδέετε την σειρά παραστατικού που 

επιθυμείτε να εμφανίζεται προτεινόμενη κατά την έκδοση παραστατικού. 

->Προεπιλεγμένη Φόρμα Εκτύπωσης: Συνδέετε την φόρμα εκτύπωσης που 

επιθυμείτε να εμφανίζεται προτεινόμενη κατά την έκδοση παραστατικού. 
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Στο tab:Κατηγορίες 

Συνδέεται κατηγορίες που έχετε προηγουμένως δημιουργήσει για να αντλείτε στοιχεία 

με ομαδοποίηση για τους χρεώστες σας. 

 

Στο tab:Σχέσεις Επαφής 

Συνδέετε επαφές που σχετίζονται με την παρούσα ως προς την συγγένεια για 

παράδειγμα. 

 

Στο tab:Τιμοκατάλογοι 

Συνδέετε τους τιμοκαταλόγους που επιθυμείτε να εμφανίζονται προς επιλογή, στον 

συγκεκριμένο χρεώστη. 

 

Στο tab:Housekeeping 

Συνδέετε τις υπηρεσίες Housekeeping που επιθυμείτε να ισχύουν για τις κρατήσεις του 

συγκεκριμένου χρεώστη (παρακολουθούνται από Ξενοδοχείο->Αναφορές-

>Εκτυπώσεις->Housekeeping->Κατάσταση Housekeeping ανά δωμάτιο). 

 

Στο tab:Υποκαταστήματα 

Καταχωρείτε πιθανά υποκαταστήματα του χρεώστη. 

 

Στο tab:Πεδία Χρήστη 

Καταχωρείτε πληροφορίες σύμφωνα με τα πεδία που έχετε παραμετροποιήσει για να 

αντλείτε στοιχεία. 

 

Στο tab:Σχόλια 

Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο. 
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Υποδοχή 

Λίστες 

Αφίξεις 

 

 Άφιξη Επιλεγμένων: Επιλέγετε μαζικά (cntrl & επιλέγετε με τον κέρσορα μία μία) 

κάποιες κρατήσεις από την λίστα αφίξεων για να τις κάνετε άφιξη. 

 Φόρμες Κράτησης: Επιλέγοντας μία κράτηση από την λίστα αφίξεων, έχετε την 

δυνατότητα να εκτυπώσετε φόρμες όπως π.χ. registration card, confirmation 

letter κλπ, επιλέγοντας αντίστοιχα και τον τύπο εκτύπωσης και τον αριθμό 

αντιγράφων. 

 

 Επίσης έχετε επιλογές εξαγωγής της λίστας αφίξεων σε  PDF, Excel, HTML, 

MHT, σε Κείμενο, σε CSV. 

 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης: Προκειμένου να δείτε σε τί μορφή θα 

εμφανίζεται η Λίστα πριν προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή Εκτύπωση. 

 Επιλογές Εκτύπωσης/Εξαγωγής: Διαμορφώστε την εκτύπωσή σας/εξαγωγή, 

χρησιμοποιώντας τα flags. 
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 Ενέργειες: Σας δίνονται οι επιλογές Άφιξη Όλων προκειμένου να 

πραγματοποιήσετε όλες τις αφίξεις, Αυτόματη Ανάθεση Δωματίων 

προκειμένου να δοθούν δωμάτια αυτόματα στην κάθε κράτηση, σύμφωνα με 

τον τύπο δωματίου που έχετε επιλέξει (αν δεν υπάρχει διαθέσιμο, θα μείνει 

κενό το πεδίο) και Αποσύνδεση Δωματίου προκειμένου να αφαιρέσετε 

δωμάτιο ή δωμάτια μαζικά από τις κρατήσεις που τα έχετε συνδέσει. 

 Κλείσιμο: Κάνετε Έξοδο από την Λίστα Αφίξεων. 
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Στο tab:Φίλτρα 

Επιλέξτε τα φίλτρα ‘Πελάτης’, ‘Χρεώστης’, ‘Γκρουπς’, ‘Αφιχθέντες’, ‘Επιπλέον Πελάτες’, 

‘Παραμονές Γκρουπ’ για να φέρετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα εμφάνισης στο  

tab: Αφίξεις. 

Στο tab:Υπενθυμίσεις  

Βλέπετε τις υπενθυμίσεις που είναι καταχωρημένες στην άφιξη-κράτηση που έχετε 

επιλεγμένη με τον κέρσορα. 

Στο tab:Χαρακτηριστικά Δωματίου 

Βλέπετε τα Χαρακτηριστικά Δωματίου που είναι καταχωρημένα στην άφιξη-κράτηση 

που έχετε επιλεγμένη με τον κέρσορα. 

Στο tab:Άτομα 

Βλέπετε τον αριθμό ατόμων (Α), extra bed (E), παιδιών (C), baby cot (Cot), free child (F) 

που είναι καταχωρημένα στην κράτηση που έχετε επιλεγμένη. 

Στο tab:Πρόσθετα Στοιχεία 

Βλέπετε την τιμή δωματίου και τον κωδικό VIP εάν έχετε συνδέσει κάποιον στον 

συγκεκριμένο πελάτη. 

 

Αναχωρήσεις 

 

 Προβολή Λογαριασμού: Βλέπετε τον λογαριασμό της αναχώρησης που έχετε 

επιλέξει. 

 Αναχώρηση όλων: Αναχωρείτε μαζικά όλες τις κρατήσεις με σημερινή 

αναχώρηση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει το υποχρεωτικό πεδίο για να ορίσετε 

τρόπο πληρωμής και να εκδοθεί παραστατικό σε όποια κράτηση υπάρχει 

οικονομική εκκρεμότητα. 

 Αναχώρηση επιλεγμένων: Επιλέγετε κράτηση ή συγκεκριμένες κρατήσεις 

μαζικά, για να τις αναχωρήσετε. Η εφαρμογή σας εμφανίζει το υποχρεωτικό 

πεδίο για να ορίσετε τρόπο πληρωμής και να εκδοθεί παραστατικό σε όποια 

κράτηση υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα. 

 Επίσης έχετε επιλογές εξαγωγής της λίστας αφίξεων σε  PDF, Excel, HTML, 

MHT, σε Κείμενο, σε CSV. 
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 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης: Προκειμένου να δείτε σε τί μορφή θα 

εμφανίζεται η Λίστα πριν προχωρήσετε στην επόμενη επιλογή Εκτύπωση. 

 Επιλογές Εκτύπωσης/Εξαγωγής: Διαμορφώστε την εκτύπωσή σας/εξαγωγή, 

χρησιμοποιώντας τα flags. 

 Κλείσιμο: Κάνετε Έξοδο από την Λίστα Αναχωρήσεων. 

 

Στο tab:Φίλτρα 

Επιλέξτε τα φίλτρα ‘Πελάτης’, ‘Χρεώστης’, ‘Γκρουπς’, ‘Αφιχθέντες’, ‘Επιπλέον Πελάτες’, 

‘Παραμονές Γκρουπ’ για να φέρετε τα αντίστοιχα αποτελέσματα εμφάνισης στο  

tab: Αναχωρήσεις. 

Στο tab:Υπενθυμίσεις  

Βλέπετε τις υπενθυμίσεις που είναι καταχωρημένες στην αναχώρηση-κράτηση που 

έχετε επιλεγμένη με τον κέρσορα. 

Στο tab:Χαρακτηριστικά Δωματίου 

Βλέπετε τα Χαρακτηριστικά Δωματίου που είναι καταχωρημένα στην αναχώρηση-

κράτηση που έχετε επιλεγμένη με τον κέρσορα. 

Στο tab:Άτομα 

Βλέπετε τον αριθμό ατόμων (Α), extra bed (E), παιδιών (C), baby cot (Cot), free child 

(F), Σύνολο , που είναι καταχωρημένα στην κράτηση που έχετε επιλεγμένη. 

 

 

Αναζήτηση Κρατήσεων 
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Στην παρούσα καρτέλα εμφανίζονται όσα δωμάτια είναι checked in στο ξενοδοχείο. 

Στο πεδίο “Αναζήτηση με Δωμ./Πελάτη” μπορείτε να αναζητήσετε κράτηση checked 

in είτε με τον αριθμό δωματίου είτε με το όνομα πελάτη. 

 

Τροποποίηση Πελατών 

 

 

Οδηγός Τροποποίησης Κρατήσεων 

Μέσω της Μαζικής ενημέρωσης κρατήσεων έχετε την δυνατότητα, επιλέγοντας 

“Επόμενο” στην καρτέλα που εμφανίζεται να αναζητήσετε τις κρατήσεις που θέλετε 

να τροποποιήσετε, χρησιμοποιώντας τα Φίλτρα Κρατήσεων. 
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Στην συνέχεια επιλέξτε “Επόμενο” , θα εμφανιστεί μήνυμα με τον αριθμό κρατήσεων 

που έχουν βρεθεί σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησής σας και επιλογή Ναι ή Όχι αν 

επιθυμείτε να συνεχίσετε. 

Στην επόμενη καρτέλα επιλέγετε τις κρατήσεις που θέλετε να τροποποιήσετε. Στην 

συνέχεια επιλέξτε “Επόμενο”. 

 

Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε από τα φίλτρα στο tab:Κύρια Δεδομένα και στο 

tab:Πρόσθετα Δεδομένα τα στοιχεία που θα αλλάξετε στις κρατήσεις. Στην συνέχεια 

επιλέξτε “Επόμενο”. Στην “Ολοκλήρωση Διαδικασίας”, επιλέξτε Τέλος ή Ακύρωση. 

 

Πλάνο Δωματίων 

Το πλάνο που εμφανίζει τις κρατήσεις στα δωμάτια που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιήστε 

τα φίλτρα για να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τις πληροφορίες που θέλετε. 

Tab: Βασικό 

 Από Ημερομηνία: Από ποια ημερομηνία εμφανίζεται το πλάνο στην οθόνη σας. 

 Έως Ημ/νια: Μέχρι ποια ημερομηνία εμφανίζεται το πλάνο στην οθόνη σας. 

 Δωμάτιο: Καταχωρείτε το δωμάτιο που επιθυμείτε κι επιλέγετε  για να 

εμφανιστεί πρώτο στην οθόνη σας. 

 Τύποι Δωματίου: Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται όλοι οι τύποι δωματίων στο 

πλάνο ή κάποιοι από αυτούς. 
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 Χαρακτηριστικά Δωματίου: Περιορίστε την εμφάνιση του πλάνου όσον αφορά και 

στα χαρακτηριστικά δωματίων που έχετε δέσει στο κάθε δωμάτιο. 

Στην συνέχεια επιλέξτε   . 

 

 

 

Tab: Πρόσθετα 

 Προβολή Συνδέσεων: Όταν έχετε προγραμματίσει ‘Διάσπαση Δωματίου’ σας 

δείχνει την σύνδεση μεταξύ του αρχικού δωματίου και του νέου. 

 Κατειλημμένα: Εμφανίζονται στο πλάνο μόνο τα κατειλημμένα δωμάτια. 

 Ελεύθερα Δωμάτια: Εμφανίζονται στο πλάνο μόνο τα ελεύθερα δωμάτια. 
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Πλάνο Διαθεσιμότητας 

Το πλάνο που εμφανίζει πληρότητα ή διαθεσιμότητα (ανάλογα με τα φίλτρα που έχετε 

επιλέξει αριστερά στην οθόνη) ανά τύπο δωματίου, ακόμα κι αν δεν έχετε ορίσει 

δωμάτια στις κρατήσεις σας εξ’αρχής. 

 

Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αριστερά Από Ημερομηνία, Έως Ημ/νία, Τύποι 

Δωματίου, Χρεώστης, Γκρουπ για να διαμορφώσετε το πλάνο σύμφωνα με τις 

ημερομηνίες που επιθυμείτε και ανάλογα με την εμφάνιση σε Μη επικυρωμένες, 

Πληρότητα, Διαθεσιμότητα, Group Booking Position, επιλέγοντας “ Εφαρμογή ” στο 

τέλος.  

 

 

Κρατήσεις 

Η μηχανή αναζήτησης των όλων των κρατήσεων που έχετε καταχωρήσει στην 

εφαρμογή. 

 

 Πρώτο: Μεταβείτε στο πρώτο κατά αύξοντα αριθμό, προφίλ πελάτη. 
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 Προηγούμενο: Μεταβείτε στο προηγούμενο (από το παρόν) προφίλ πελάτη. 

 Επόμενο: Μεταβείτε στο επόμενο προφίλ πελάτη. 

 Τελευταίο: Μεταβείτε στο τελευταίο , κατά αύξοντα αριθμό προφίλ πελάτη. 

 Ανανέωση: Ανανεώστε την επιφάνεια εργασίας για να εμφανιστούν τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε. 

 Αποθήκευση & Κλείσιμο: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και κάνετε έξοδο 

από την καρτέλα. 

 Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και παραμένετε στην ίδια 

καρτέλα. 

 Προσθήκη: Δημιουργείτε νέα κράτηση. 

 Προβολή Λογαριασμού: Βλέπετε απευθείας τον λογαριασμό της κράτησης 

που έχετε επιλέξει. 

 Πρότυπα: Δημιουργείτε ένα πρότυπο κράτησης. Επιλέγετε πεδία τα οποία θα 

είναι συμπληρωμένα στην κράτησή σας χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 

πρότυπο. 
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Στο tab: Γρήγορα Φίλτρα επιλέγετε τα κριτήρια αναζήτησης της κράτησης, δηλαδή αν 

η κατάσταση είναι Definite, Checked In, Checked Out, Cancelled, Tentative, Waiting 

List, Turned Down, Non Show ή κάποια που έχετε δημιουργήσει μέσω της 

παραμετροποίησης Κατάστασης Δωματίων (Οργάνωση->Ξενοδοχείο->Κρατήσεις-

>Κατάσταση Κράτησης). 
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Στο tab:Γρήγορη Αναζήτηση καταχωρείτε στοιχεία μεταξύ των στηλών που 

εμφανίζονται (θα πρέπει η στήλη που σας ενδιαφέρει να είναι ανάμεσα στις 5 πρώτες). 

Επιλέγοντας μία κράτηση, παρατηρείτε στο κάτω μέρος της καρτέλας ένα tab με τις 

αντίστοιχες υπενθυμίσεις αν υπάρχουν, ένα με τους επιπλέον πελάτες κι ένα με τον 

αριθμό ατόμων της κράτησης. 

Στο πεδίο “Φίλτρα” στην Γρήγορη Αναζήτηση, μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα 

φίλτρα για την αναζήτηση της κράτησης. Σο πεδίο “Αναζήτηση” πραγματοποιείτε 

Αναζήτηση εφ’όσον έχετε συμπληρώσει τα κριτήρια στην Γρήγορη Αναζήτηση. Στο 

πεδίο “Καθαρισμός Φίλτρων” ακυρώνετε τα φίλτρα που έχετε επιλέξει. 

Για να δημιουργήσετε Νέα Κράτηση επιλέξτε Προσθήκη. 

 

 Αναζήτηση Πελάτη: Κάνετε αναζήτηση πελάτη και αν υπάρχει ήδη 

καταχωρημένος, σας φέρνει αποτελέσματα κάτω από το πεδίο για να επιλέξετε ή 

εφ΄όσον δεν υπάρχει καταχωρημένος, επιλέγοντας enter εμφανίζεται το μήνυμα 

Δημιουργία Νέου Πελάτη και το επιλέγετε. 

 Κύριος Πελάτης: Χρησιμοποιώντας το πεδίο επεξεργασίας, καταχωρείτε νέο 

προφίλ πελάτη. Χρησιμοποιώντας το πεδίο ανεύρεσης, επιλέγετε από το ιστορικό 

έναν πελάτη που έχετε ήδη δημιουργήσει. 

 Χρεώστης: Χρησιμοποιώντας το πεδίο επεξεργασίας, καταχωρείτε νέο χρεώστη 

(πρακτορεία/εταιρείες) ή επιλέγοντας το πεδίο ανεύρεσης, επιλέγετε από το 

ιστορικό έναν χρεώστη που έχετε ήδη δημιουργήσει. 
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 Γκρουπ: Πεδίο που θα βρείτε ήδη συμπληρωμένο εφ’όσον η κράτηση ανήκει σε 

Κράτηση Γκρουπ. 

 

Στο tab:Λεπτομέρειες  

 Άφιξη: Καταχωρείτε ημερομηνία άφιξης της κράτησης. 

 Αναχώρηση: Καταχωρείτε ημερομηνία αναχώρησης της κράτησης. 

 Άτομα: Καταχωρείτε αριθμό ατόμων της κράτησης. 

 Τύπος Δωματίου: Καταχωρείτε τον τύπο δωματίου της κράτησης. 

 Τύπος Γεύματος: Ο τύπος γεύματος θα συμπληρωθεί μέσω της επιλογής του 

χρεωστικού τύπου και τύπου γεύματος στο παρακάτω πεδίο ‘Τιμοκατάλογος’. 

 Τύπος Έκπτωσης: Καταχωρείτε τύπο έκπτωσης: ποσοστό ή ποσό. 

 Κατάσταση: Η κατάσταση της κράτησης , δηλαδή αν είναι definite ( αναμένεται 

να έρθει), checked in, checked out κλπ. 

 Πρ.Ώρα ‘Αφιξης: Καταχωρείτε την προγραμματισμένη ώρα άφιξης του πελάτη 

εάν σας έχει ενημερώσει. 

 Πρ.Ώρα Αναχώρησης: Καταχωρείτε την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του 

πελάτη εάν σας έχει ενημερώσει. 

 Παιδιά: Καταχωρείτε τον αριθμό των παιδιών που θα μείνουν στο δωμάτιο. 

 Τιμοκατάλογος: Επιλέγετε τιμοκατάλογο και αντίστοιχα χρεωστικό τύπο και τύπο 

γεύματος για την κράτηση. 

 Χρεωστικός Τύπος: Συμπληρώνεται αυτόματα μέσω της επιλογής τιμοκαταλόγου. 

 Έκπτωση: Καταχωρείτε ποσό ή ποσοστό ανάλογα με τον τύπο έκπτωσης που έχετε 

επιλέξει προηγουμένως. 

 Τομέας Αγοράς: Συνδέετε τον τομέα αγοράς απ’όπου προέρχεται η κράτηση, 

διαφορετικά συμπληρώνεται αυτόματα από αυτόν που έχετε ‘δέσει’ στον 

τιμοκατάλογο. 

 Νύχτες: Συμπληρώνετε τον αριθμό διανυκτερεύσεων της κράτησης. 

 Επιπλέον Κλίνες: Συμπληρώνετε τον αριθμό των επιπλέον κλινών (extra bed). 

 Προκαταβολές: To συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνεται εφ’όσον έχετε 

καταχωρήσει προκαταβολή στον λογαριασμό της κράτησης. Είναι πληροφοριακό. 

 Χειροκ.Τιμή Δωμ.: Καταχωρείτε την τιμή διανυκτέρευσης της κράτησης εφ’όσον 

χρησιμοποιείτε open τιμοκατάλογο, διαφορετικά συμπληρώνεται αυτόματα με 

την τιμή που έχετε καταχωρήσει σε έναν τιμοκατάλογο της επιλογής σας. 
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 Τιμή Δωματίου: Το συγκεκριμένο πεδίο φέρει την τελική τιμή διανυκτέρευσης (αν 

π.χ. μεσολαβεί κάποια έκπτωση, υπολογίζει το τελικό ποσό). 

 Δωμάτιο: Καταχωρείτε τον αριθμό δωματίου μέσω του πεδίου ανεύρεσης. Σας 

φέρνει ως προτεινόμενα τα διαθέσιμα δωμάτια που αντιστοιχούν στον χρεωστικό 

τύπο, που έχετε επιλέξει μέσα από τον τιμοκατάλογο. Διαφορετικά, επιλέξτε 

‘Καθαρισμός Φίλτρων’ για να δείτε όλα τα διαθέσιμα δωμάτια ή επιλέγοντας στα 

φίλτρα άλλο τύπο δωματίου να σας εμφανίσει τα αντίστοιχα διαθέσιμα. 

 

 

Στο tab: Υπενθυμίσεις: Καταχωρείτε υπενθυμίσεις που αφορούν την συγκεκριμένη 

κράτηση χρησιμοποιώντας το πεδίο προσθήκης. 

 

 

Στο tab:Πρόσθετα Στοιχεία 

 

 Ημερ.Κράτησης: Καταχωρείτε την ημερομηνία που λάβατε την κράτηση. 

 Ώρα Άφιξης: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά το check in. 
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 Ώρα Αναχώρησης: Συμπληρώνεται αυτόματα κατά το check out. 

 Κράτηση Internet: Συμπληρώνεται αυτόματα με το flag ως ‘Ναι΄ εφ’όσον έχετε 

λάβει την κράτηση μέσω της σύνδεσης της εφαρμογής με μία μηχανή 

κράτησης. 

 Αρ.Παραπομπής Καναλιού: Συμπληρώνεται αυτόματα από την κράτηση που 

λαμβάνετε από την μηχανή κράτησης. 

 Πηγή: Καταχωρείτε την πηγή απ’όπου προήλθε η κράτηση, για στατιστικούς 

λόγους. Συνδέετε μία πηγή που ήδη υπάρχει μέσω του πεδίου ανεύρεσης ή 

καταχωρείτε μία νέα μέσω του πεδίου επεξεργασίας. 

 Κλείδωμα Δωματίου: Επιλέγετε το flag ως ‘Ναι’ αν θέλετε να κλειδώσετε το 

δωμάτιο στο πλάνο και να μην μπορείτε μέσω αυτού να πραγματοποιήσετε 

αλλαγές στην κράτηση. 

 Προτεινόμενη Τιμολόγηση Πηγής: Επιλέγετε το flag ως ‘Ναι’ αν θέλετε στον 

λογαριασμό της κράτησης να σας φέρνει την πηγή προτεινόμενη για 

τιμολόγηση. 

 Εκδήλωση: Συνδέετε μια εκδήλωση στην κράτηση μέσω του πεδίου ανεύρεσης 

ή δημιουργείτε μία καινούρια μέσω του πεδίου επεξεργασίας. 

 Τομέας Αγοράς: Συμπληρώνεται από το αντίστοιχο πεδίο που έχετε επιλέξει 

στον τιμοκατάλογο της κράτησης. 

 Μήνυμα Άφιξης: Καταχωρείστε μήνυμα που θα εμφανιστεί μόλις κάνετε το 

check in. 

 Μήνυμα κατά την αναχώρηση: Καταχωρείστε μήνυμα που θα εμφανιστεί 

μόλις κάνετε το check out. 

 Ξενοδοχείο: Στο συγκεκριμένο πεδίο φαίνεται το ξενοδοχείο στο οποίο είναι 

συνδεδεμένη η κράτηση, σε περίπτωση που έχετε υποκαταστήματα. 

 On line ακύρωση: Συμπληρώνεται αυτόματα όταν ακυρωθεί η κράτηση μέσω 

της μηχανής κράτησης που είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή. 

Στο tab:Πληροφορίες Ακύρωσης: 

 Αιτία Ακύρωσης: Σας φέρνει την  πληροφορία της αιτίας που είχατε 

καταχωρήσει κατά την ακύρωση της κράτησης. 

 Ημερομ.Ακύρωσης: Σας φέρνει την ημερομηνία που έγινε η ακύρωση. 
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Στο tab:Κατηγορίες: Συνδέεται κατηγορίες που έχετε προηγουμένως 

παραμετροποιήσει στην Οργάνωση->Ξενοδοχείο->Κρατήσεις->Πίνακες->Κατηγορίες 

 

Στο tab:Επιπλέον Πελάτες: Καταχωρείτε επιλέγοντας το πεδίο προσθήκης το δεύτερο, 

τρίτο κλπ άτομο που θα διαμείνει στο δωμάτιο (χωρίς να είναι υποχρεωτικό). 

 

Στο tab:Πρόσθετοι Χρεώστες: Καταχωρείτε επιπλέον χρεώστες στην  κράτηση ούτως 

ώστε να τους χρησιμοποιήσετε προς έκδοση τιμολογίων στον λογαριασμό. 

 

Στο tab:Επαφές: Συνδέετε μία επαφή στην κράτηση. 

 

Στο tab:Υπηρεσίες Housekeeping: Καταχωρείτε τις Υπηρεσίες Housekeeping για την 

συγκεκριμένη κράτηση και στην συνέχεια ορίζετε τις Ημέρες Αλλαγών. 

 

Στο tab:Χαρακτηριστικά Δωματίου: Συνδέετε τα χαρακτηριστικά δωματίου που 

αφορούν το δωμάτιο της κράτησής σας. 

 

Στο tab:Πεδία Χρήστη: Καταχωρείτε πληροφορίες που αφορούν την κράτηση και έχετε 

παραμετροποιήσει προηγουμένως στην Οργάνωση->Ξενοδοχείο->Κρατήσεις-

>Πίνακες->Οριζόμενοι Πίνακες Χρήστη. 

 

Στο πάνω μέρος της καρτέλας της κράτησης έχετε τις εξής επιλογές: 

 

 

 Ανανέωση: Ανανεώστε την επιφάνεια εργασίας για να εμφανιστούν τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε. 

 Αποθήκευση & Κλείσιμο: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και κάνετε έξοδο 

από την καρτέλα. 

 Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και παραμένετε στην ίδια 

καρτέλα. 

 Ακύρωση: Ακυρώνετε όποιες αλλαγές έχετε καταχωρήσει εφ’όσον δεν έχετε 

πραγματοποιήσει αποθήκευση. 
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 Πρότυπα: Επιλέγετε ένα πρότυπο από αυτά που έχετε δημιουργήσει, ώστε 

να σας φέρει τα επιθυμητά πεδία συμπληρωμένα. 

 Ενέργειες: 

 

Εργασίες 

 Αντιγραφή: Δημιουργείτε ένα ή και περισσότερα αντίγραφα της 

κράτησης στην οποία βρίσκεστε.  

 Σύνδεση σε Γκρουπ: Συνδέετε την κράτηση σε ένα γκρουπ που έχετε 

ήδη καταχωρήσει. 

 Αποσύνδεση από Γκρουπ: Αποσυνδέετε την κράτηση εφ’όσον ανήκει 

σε Γκρουπ, από αυτό. 

 Ενέργεια CRM:  

 Άφιξη PBX: Κάνετε check in την τηλεφωνική γραμμή του δωματίου. 

 Αναχώρηση PBX: Κάνετε check out την τηλεφωνική γραμμή του 

δωματίου. 
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 Λογαριασμός: 

 

 Προβολή Λογαριασμού: 

Μεταβείτε στον λογαριασμό της κράτησης. 

 

Στο πεδίο ‘Λογαριασμός για κράτηση’ όπου αναφέρεται και ο αριθμός δωματίου, 

βρίσκεται ο λογαριασμός του διαμένοντα πελάτη, ο οποίος φέρει το όνομα Extra.  

H πρώτη στήλη ‘Προβολή’ αφορά την προβολή του στο δεξί πεδίο ‘Κινήσεις’. 

Στο πεδίο ‘Κινήσεις’ καταχωρούνται οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του λογαριασμού. 

Οι χρεώσεις διανυκτέρευσης καταχωρούνται αυτόματα με το πέρας του κλεισίματος 

ημέρας. 

Με δεξί κλικ στην κάθε κίνηση χρέωσης έχετε την δυνατότητα να προβάλλετε τις 

λεπτομέρειές της με την επιλογή Προβολή. 

Αντιλογισμός: Για να αντιλογίσετε (μηδενίσετε) την κίνηση που έχετε επιλέξει. 

Αλλαγή Περιγραφής: Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα της περιγραφής. 
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Μεταφορά: Έχετε την δυνατότητα να μεταφέρετε τις κινήσεις σε άλλον λογαριασμό 

που έχετε δημιουργήσει στην ίδια κράτηση. 

Διαγραφή: Έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε μια χρέωση της ίδιας ημέρας. 

Απόδειξη Pos: Εφ’όσον η χρέωση έχει καταχωρηθεί μέσω pos μπορείτε να ελέγξετε 

την απόδειξη λεπτομερώς. 

Προβολή Καταγραφής: Βλέπετε την κάθε ενέργεια που έχει γίνει στον λογαριασμό 

λεπτομερώς, ανά ημερομηνία και ώρα. 

Αντιγραφή Γραμμής: Αντιγράφετε την γραμμή που έχετε επιλέξει. 

Αντιγραφή Κελιού: Αντιγράφετε το κελί που έχετε επιλέξει. 

 

 

 

Στο πεδίο ‘Οδηγίες Τιμολόγησης’ έχετε την δυνατότητα να ορίσετε διαφορετικές 

οδηγίες τιμολόγησης των χρεώσεων ανά επιχειρηματική μονάδα, σε διαφορετικό 

λογαριασμό και με διαφοροποίηση ημερομηνιών. 
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Στις Ενέργειες: 

 

Χρέωση/Πίστωση: 

 

 

“Τύπος Κίνησης’’: Επιλέγετε αν θα καταχωρήσετε Χρέωση ή Πίστωση. 

“Τμήμα Ξενοδοχείου’’: Επιλέγετε το τμήμα ξενοδοχείου που θα χρεώσετε. 

“Κλάση ΦΠΑ’’: Συνδέετε τον ΦΠΑ του τμήματος που χρεώνετε. 

“Πληρωμή’’: Συμπληρώνετε τον τρόπο πληρωμής που κάνετε την πίστωση. 

“Ποσό’’: Συμπληρώνετε το ποσό που χρεώνετε ή πιστώνετε. 

“Δωμάτιο’’: Συμπληρώνετε το δωμάτιο που χρεώνετε ή πιστώνετε. 
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“Λογαριασμός’’: Συμπληρώνετε τον λογαριασμό που χρεώνετε ή πιστώνετε. 

“Περιγραφή’’: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο που θα αφορά την Χρέωση/Πίστωση. 

“Σημειώσεις’’: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο που θα αφορά την Χρέωση/Πίστωση. 

 

Μεταφορά/Διάσπαση 

Επιλέγετε κινήσεις του λογαριασμού που θέλετε να μεταφέρετε ή να μεταφέρετε και 

να διασπάσετε ορισμένο ποσό. 

Στην συνέχεια στην Επιλογή Λογαριασμού επιλέγετε μεταξύ των φίλτρων που σας 

δίδονται σαν επιλογές. 

 

 

“Κράτηση’’: Επιλέγετε μια κράτηση όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Γκρουπ’’: Επιλέγετε ένα γκρουπ όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Αρ.Λογαριασμού’’: Επιλέγετε ένα γκρουπ όπου θα μεταφέρετε τις 

χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Χρεώστης’’: Επιλέγετε ένα χρεώστη όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Πελάτης’’: Επιλέγετε έναν πελάτη όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 
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Στα Κριτήρια Διάσπασης:  

Επιλέγετε την Διάσπαση αν θέλετε να διασπάσετε μερικό ποσό και αντίστοιχα στα 

πεδία Ποσοστό/Ποσό τον τρόπο διάσπασης. 

 

 Επανεξέταση Κινήσεων: 

 Εφ’όσον πραγματοποιήσετε αλλαγές στον λογαριασμό ως προς τις οδηγίες 

τιμολόγησης, χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη ενέργεια για να επανεξεταστούν οι 

κινήσεις σύμφωνα με τις αλλαγές. 

 

 Προκαταβολές:  

“Προσθήκη Προκαταβολών”: Καταχωρείτε προκαταβολή. 

“Αντιλογισμός προκαταβολών”: Αντιλογίζετε (μηδενίζετε) την προκαταβολή που 

έχετε επιλέξει πρώτα με τον κέρσορα. 

 

 Λοιπά 

“Προσθήκη Paid Out”: Καταχωρείτε το ποσό μετρητών με το οποίο εξυπηρετείτε τον 

πελάτη. 

“Επιστροφή Paid Out”: Καταχωρείτε το ποσό μετρητών εξυπηρέτησης , που σας 

επιστρέφει ο πελάτης. 

“Προσθήκη Φιλοδωρήματος”: Καταχωρείτε το ποσό φιλοδωρήματος. 

“Πίστωση”: -> Αναμονή Πίστωσης η ενέργεια που χρησιμοποιείτε για να βάλετε σε 

αναμονή ένα ποσό πίστωσης ή προκαταβολής και να το χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. 

-> Αποστολή στο Λογιστήριο η ενέργεια που χρησιμοποιείτε για να αποστείλετε το 

ποσό της αναμονής στο Λογιστήριο(λογιστικό κομμάτι της εφαρμογής εφ’όσον έχετε 

το module). 

 

 

 Παραστατικά:  

“Ανεπίσημος Λογαριασμός”: Εκτυπώνετε ανεπίσημο λογαριασμό για να ελέγξετε την 

προβολή του παραστατικού πρίν την έκδοσή του. 
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“Έκδοση Παραστατικού”: Εκδίδετε το παραστατικό της κράτησης. 

“Επιλογή Σειράς και Φόρμας”: Έχετε την επιλογή να επιλέξετε διαφορετική σειρά 

παραστατικού ή και διαφορετική φόρμα εκτύπωσης από την προκαθορισμένη. 

“Πιστωτικό Τιμολόγιο”: Εκδίδετε πιστωτικό ή μερικό πιστωτικό τιμολόγιο για την 

συγκεκριμένη κράτηση. Διενεργείτε στην καρτέλα που εμφανίζεται μία αρνητική 

χρέωση και μία αρνητική χρέωση για το κάθε τμήμα που θα αφορά το πιστωτικό που 

θα εκδώσετε. 

“Εκτυπωμένα Παραστατικά”: Βρίσκετε όλα τα παραστατικά (και τα εισπρακτικά) που 

έχουν εκδοθεί για αυτήν την κράτηση. 

 Προβολή Καταγραφής:  

Υπάρχει ημερολόγιο συναλλαγών που αφορά όλες τις κινήσεις-αλλαγές-ενημερώσεις 

που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ανά ημερομηνία μπορείτε να ελέγξετε 

στα πεδία τις ενημερώσεις, οι οποίες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. 

 

Αμοιβαία Αλλαγή Δωματίων 

Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε δωμάτιο σε checked-in κρατήσεις μεταξύ τους. 

Επιλέγετε τα δωμάτια προς αμοιβαία αλλαγή “Από Δωμ.”  “Σε Δωμ.” και αυτομάτως 

συμπληρώνονται και τα πεδία “Πελάτης”, “Αρ.Κράτησης”, “Άφιξη”, “Αναχώρηση”. 

Στην συνέχεια επιλέγετε “Αλλαγή”. 
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Επισκόπηση Δωματίων 

Διαφορετική προβολή του πλάνου δωματίων. 

Στο πεδίο “Ημ.Ξενοδοχείου” επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία εμφάνισης των 

δωματίων. 

Σας δίνονται 2 επιλογές εμφάνισης, η “Ομαδοποίηση ανά Όροφο” και η 

“Ομαδοποίηση ανά Τύπο Δωματίου”. 

Στο tab:Αποκλίσεις Δωματίου εμφανίζονται οι προγραμματισμένες αλλαγές 

δωματίων για σήμερα. 

Στο tab:Σύμβολα εμφανίζονται τα σύμβολα & χρώματα ως πληροφορία, που αφορούν 

την επισκόπηση σε Αναμενόμενες Αφίξεις, Αναμενόμενες Αναχωρήσεις, Υπενθυμίσεις, 

Καθαρό, Καθαρό Επιθεωρημένο, Βρώμικο. 

Στα tabs με την αρίθμηση ορόφων, μπορείτε να βλέπετε ξεχωριστά τα δωμάτια όποιου 

ορόφου επιλέξετε. 

 

Στις Ενέργειες->Παραμετροποίηση Επισκόπησης έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε 

ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στην επισκόπηση. 
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Στο tab:Παράμετροι Δωματίων: 

 Δωμάτια ανά Γραμμή: Επιλέγετε τον αριθμό δωματίων που θα εμφανίζονται 

ανά γραμμή στην οθόνη σας. 

 Πλάτος Δωματίου: Επιλέγετε το πλάτος του πλαισίου δωματίου. 

 Μέγεθος Γραμματοσειράς: Επιλέγετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θα 

εμφανίζεται στο πλαίσιο. 

 Χρώμα: Επιλέγετε το χρώμα που θα εμφανίζονται τα κενά δωμάτια στην 

επισκόπηση. 

 Ύψος Δωματίου: Επιλέγετε το ύψος του πλαισίου του δωματίου. 

 Προβολή Tooltip: Επιλέγετε αν θα εμφανίζεται το tooltip (pop-up παράθυρο 

που εμφανίζει τις πληροφορίες τής κάθε κράτησης) στην επισκόπηση 

δωματίων. 

 

Στο tab:Πληροφορίες Δωματίων: 

Ενεργοποιήστε τα flags ως ‘Ναι’ στα πεδία Αριθμός Κράτησης, Χρεώστης, Άφιξη, 

Άτομα, Αναχώρηση, εφ’όσον θέλετε να εμφανίσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες 

στην επισκόπηση. 

Αφυπνίσεις 

Εφ’όσον έχετε σύνδεση της εφαρμογής με το τηλεφωνικό σας κέντρο, έχετε την 

δυνατότητα να καταχωρήσετε αφυπνίσεις για τα δωμάτιά σας. Επιλέξτε Προσθήκη. 
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Γκρουπ 

Λογαριασμός Γκρουπ 

Ουσιαστικά πρόκειται για το προφίλ/όνομα του κάθε γκρουπ που θα δημιουργήσετε. 
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   Με το παρόν εργαλείο κάνετε ανανέωση της παρούσας καρτέλας για να 

ενημερωθεί με πιθανές εγγραφές που έχετε καταχωρήσει. 

 Προσθήκη: καταχωρείτε νέο λογαριασμό Γκρουπ. 

 Επεξεργασία: επεξεργάζεστε λογαριασμό γκρουπ που έχετε ήδη καταχωρήσει, 

εφ’όσον προηγουμένως το έχετε επιλέξει με τον κέρσορα στην οθόνη σας. 

 Διαγραφή: Διαγράφετε ένα λογαριασμό γκρουπ, εφ’όσον αρχικά έχετε 

τοποθετήσει τον κέρσορα στον συγκεκριμένο και εφ’όσον δεν έχει 

συνδεθεί/κινηθεί σε κάποια κράτηση γκρουπ. 

 Ενέργειες: Σας δίνεται η επιλογή να εξάγετε τις εγγραφές που εμφανίζονται στην 

οθόνη σας σε διαφορετικούς τύπους αρχείων, καθώς και να τις εκτυπώσετε. 
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 Στα Γρήγορα Φίλτρα καταχωρείτε φίλτρα που θα διαμορφώσουν πιο 

γρήγορα την αναζήτησή σας. 

 Γρήγορη Αναζήτηση: Πεδίο στο οποίο αναζητείτε εγγραφές που έχετε 

ήδη δημιουργήσει. 

 Φίλτρα επεξεργασίας-διαμόρφωσης αναζήτησης. 

 Εφ’όσον συμπληρώσετε την Γρήγορη Αναζήτηση , επιλέγετε Αναζήτηση. 

 Καθαρισμός Φίλτρων: Αναίρεση όλων των φίλτρων που επιλέξατε. 

 

Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του λογαριασμού που 

έχετε επιλεγμένο. 

 

 

 

Προκειμένου να εισέλθετε στον λογαριασμό γκρουπ, είτε επιλέγετε επεξεργασία είτε 

διπλό κλικ με τον κέρσορα. 

 

 

 

 Κωδικός: Μοναδικός, αύξων αριθμός που δίδεται από την εφαρμογή κατά 

την αποθήκευση της καρτέλας. 
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 Όνομα: Καταχωρείτε το όνομα του γκρουπ. Έχοντας συμπληρώσει μόνο το 

πεδίο όνομα αποθηκεύετε την εγγραφή. Δεν απαιτείται κανένα άλλο πεδίο 

για συμπλήρωση. 

 

Κρατήσεις Γκρουπ 

Δημιουργία Κράτησης Γκρουπ με Κεντρικό Λογαριασμό 

Στο κεντρικό μενού Ξενοδοχείο->Γκρουπ->Κρατήσεις Γκρουπ. 

 

Στο tab: Βασικό  

 Λογ/σμός Γκρουπ : Επιλέγετε το όνομα του γκρουπ που έχετε δημιουργήσει μέσω 

του πεδίου ανεύρεσης ή από το πεδίο επεξεργασίας σας δίνεται η δυνατότητα να 

καταχωρήσετε απευθείας ένα νέο όνομα γκρουπ. 

 Χρεώστης : Επιλέγετε τον Χρεώστη του Γκρουπ. 

 Άφιξη : Επιλέγετε την ημερομηνία άφιξης του Γκρουπ. 

 Αναχώρηση : Επιλέγετε την ημερομηνία Αναχ/σης του Γκρουπ. 

 Πηγή : Επιλέγετε την Πηγή (στατιστικό στοιχείο) από το πεδίο ανεύρεσης ή 

δημιουργείτε μία νέα από το πεδίο επεξεργασίας. 

 Τιμοκατατάλογος Γκρουπ : Eπιλέγετε τον τιμοκατάλογο Γκρουπ και τον Τύπο 

Γεύματος που θα συμπληρώσει αυτόματα το επόμενο πεδίο.  

 Τομέας Αγοράς : Συμπληρώνεται αυτόματα από τον τομέα αγοράς που έχετε 

συνδέσει στον τιμοκατάλογο. Ωστόσο έχετε την δυνατότητα να τον αλλάξετε από 

το  . 



 

Ξ.Γ. [38]  

 Πωλητής : Καταχωρείτε το όνομα του ατόμου που έκανε την πώληση της 

κράτησης. 

 Κατάσταση : By default η εφαρμογή φέρει την κατάσταση definite 

(οριστικοποιημένη) κατά την δημιουργία μιας κράτησης ως προτεινόμενη. Από το 

πεδίο επιλογής έχετε την δυνατότητα να ορίσετε διαφορετική κατάσταση μέχρι 

την ημερομηνία άφιξης του Γκρουπ. 

 Εκδήλωση : Συνδέετε μια εκδήλωση που έχετε δημιουργήσεις στο CRM. 

 Αριθμός Παραπομπής : Καταχωρείτε τον αριθμό παραπομπής/reference number 

που αναφέρεται στο voucher της κράτησης. 

 Ημερομηνία Κράτησης : Συμπληρώνετε την ημερομηνία δημιουργίας της 

κράτησης, εφ’όσον δεν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ημερομηνία ξενοδοχείου 

που φέρει ως προτεινόμενη η εφαρμογή. 

 

Τα παρακάτω πεδία αναλύονται ως εξής: 

 

 Κεντρικός Λογαριασμός: Επιλέγετε Ναι εφ’όσον επιθυμείτε όλες οι χρεώσεις των 

διανυκτερεύσεων του Γκρουπ να καταχωρούνται στον Master Folio του Γκρουπ. 

 Λίστα Δωματίων: Το συγκεκριμένο flag θα ενεργοποιηθεί ως Ναι, όταν 

δημιουργήσετε την Λίστα Δωματίων όπως θα επεξηγηθεί στην συνέχεια. 

 Ιδιοκατανάλωση: Το συγκεκριμένο flag ενεργοποιείται αυτόματα ως Ναι, εάν ο 

τιμοκατάλογος που επιλέξετε είναι ιδιοκατανάλωση. 

 Κωδικός Γκρουπ: Είναι ο αύξων αριθμός που δίδεται αυτόματα από την 

εφαρμογή κατά την αποθήκευση.  

 

Στο tab:Πρόσθετοι Χρεώστες: Καταχωρείτε επιπλέον χρεώστες για να 

χρησιμοποιήσετε διαφορετικά στοιχεία τιμολογίου. 

Στο tab:Επαφή: Συνδέετε μία επαφή στο γκρουπ. 

Στο tab:Ενέργεια CRM: Συνδέετε στο γκρουπ μια ενέργεια CRM. 
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Στο tab: Παραμονές δημιουργείτε τις παραμονές του γκρούπ, επιλέγοντας Προσθήκη. 

 

 “Άφιξη’’: Η ημερομηνία Άφιξης της συγκεκριμένης παραμονής. 

 ‘’Αναχώρηση’’: Η ημερομηνία αναχώρησης της συγκεκριμένης παραμονής. 

 ‘’Τιμοκατάλογος’’: Επιλέξτε τον τιμοκατάλογο για την συγκεκριμένη παραμονή. 

     Ο ‘’Τύπος Γεύματος ‘’ θα συμπληρωθεί αυτόματα από τον τιμοκατάλογο. 

 Στην “Χειροκίνητη Τιμή Δωματίου’’ καταχωρείτε την τιμή διανυκτέρευσης για την 

συγκεκριμένη παραμονή εφ’όσον χρησιμοποιείτε open τιμοκατάλογο. 

 Ο “Χρεωστικός τύπος” θα συμπληρωθεί από τον τιμοκατάλογο που έχετε επιλέξει. 

 Ο “Τύπος δωματίου” που θα επιλέξετε για την συγκεκριμένη παραμονή. 

 “Δωμάτια”: Συμπληρώνετε τον αριθμό δωματίων που αφορά την συγκεκριμένη 

παραμονή. 

 “Άτομα”: Ο αριθμός των ατόμων που θα διαμείνουν στο κάθε δωμάτιο. 

 “Παιδιά”: Ο αριθμός των παιδιών που θα διαμείνουν σε κάθε δωμάτιο. 

 “Επιπλέον κλίνες”: Ο αριθμός των επιπλέον κλινών που θα χρησιμοποιηθούν σε 

κάθε δωμάτιο. 

 “Αριθμός παραπομπής”: Συμπληρώνετε τον αριθμό παραπομπής που σας δίδεται 

από το πρακτορείο για την συγκεκριμένη παραμονή. 

 “Τιμή Δωματίου”: Συμπληρώνεται αυτόματα από τον τιμοκατάλογο και αφορά την 

διανυκτέρευση της συγκεκριμένης παραμονής. 

 “Ιδιοκατανάλωση’’: Συμπληρώνεται αυτόματα από τον τιμοκατάλογο ως Ναι 

εφ’όσον αυτός είναι ορισμένος ως τιμοκατάλογος αυτοκατανάλωσης. 

 

 

Στο tab:Επιπλέον Χρεώσεις: Καταχωρείτε τις επιπλέον χρεώσεις που θα αφορούν την 

κάθε παραμονή ορίζοντας ημερομηνίες και αριθμό. 
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Στο tab:Πρόσθετοι Χρεώστες: Καταχωρείτε τυχόν επιπλέον χρεώστες που αφορούν 

την συγκεκριμένη παραμονή στην οποία βρίσκεστε, για να εκδώσετε διαφορετικά 

στοιχεία τιμολογίου από αυτά του κεντρικού χρεώστη του γκρουπ. 

Στο tab:Χαρακτηριστικά δωματίου: Καταχωρείτε τα χαρακτηριστικά δωματίου που 

αφορούν την συγκεκριμένη παραμονή. 

Στο tab:Υπενθυμίσεις: Καταχωρείτε υπενθυμίσεις για την συγκεκριμένη παραμονή. 

Στα tabs:Κατηγορίες & Πεδία Χρήστη: Καταχωρείτε πληροφορίες ομαδοποιημένες σε 

κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει προηγουμένως στην γενική παραμετροποίηση 

του ξενοδοχείου (Οργάνωση->Ξενοδοχείο->Κρατήσεις-> Κατηγορίες/Οριζόμενοι 

Πίνακες Χρήστη). 

Στο tab: Σημειώσεις: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο. 

 

Οι παρακάτω επιλογές επεξηγούνται ως εξής: 

 

 Λίστα: Μεταβείτε στην λίστα κρατήσεων των γκρουπ. 

 Πρώτο: Μεταβείτε στην πρώτη κατά αύξοντα αριθμό, κράτηση του γκρουπ. 

 Προηγούμενο: Μεταβείτε στην προηγούμενη (από την παρούσα) κράτηση 

του γκρουπ. 

 Επόμενο: Μεταβείτε στην επόμενη κράτηση του γκρουπ. 

 Τελευταίο: Μεταβείτε στην τελευταία , κατά αύξοντα αριθμό κράτηση του 

γκρουπ. 

 Ανανέωση: Ανανεώστε την επιφάνεια εργασίας για να εμφανιστούν τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε. 

 Αποθήκευση & Κλείσιμο: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και κάνετε έξοδο 

από την καρτέλα. 

 Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και παραμένετε στην ίδια 

καρτέλα. 

 Προσθήκη: Δημιουργείτε νέα κράτηση γκρουπ. 

 Ακύρωση: Ακυρώνετε όποιες αλλαγές έχετε καταχωρήσει εφ’όσον δεν έχετε 

πραγματοποιήσει αποθήκευση. 
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Ενέργειες:  

Στις Εργασίες->Αντιγραφή δημιουργείτε πανομοιότυπο αντίγραφο της κράτησης 

γκρουπ που έχετε καταχωρήσει. Στην Ενέργεια CRM συνδέεται μία ενέργεια CRM. Εάν 

έχετε σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο, κάνετε Άφιξη PBX στο check in του γκρουπ ή 

Αναχώρηση PΒΧ στο check out του γκρουπ. 

 

 

Στις Ενέργειες-> Λίστα Δωματίων δημιουργείτε την Λίστα Δωματίων η οποία 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παραμονές που έχετε καταχωρήσει. 

 

Εμφανίζονται όλες οι κρατήσεις που αφορούν το γκρουπ με προτεινόμενο όνομα 

Πελάτη ‘Group Member’. 

Στα εξαγόμενα Grid μπορείτε να εξάγετε την λίστα στις μορφές αρχείων που σας 

δίδονται σαν επιλογή και έχουν επεξηγηθεί και στο υπόλοιπο κομμάτι της εφαρμογής. 
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Στην Αποθήκευση αποθηκεύετε όποια αλλαγή πραγματοποιείτε και παραμένετε στην 

ίδια καρτέλα. 

Στις Ενέργειες->Αντιγραφή αντιγράφετε μία κράτηση από την λίστα δωματίων 

δημιουργώντας μία πανομοιότυπη. 

Στις Ενέργειες->Ακύρωση Κράτησης ακυρώνετε την κράτηση που έχετε επιλέξει από 

την λίστα. 

Στην Αποθήκευση & Κλείσιμο αποθηκεύετε τις αλλαγές που πραγματοποιείτε και 

κάνετε έξοδο από την καρτέλα. 

 

 

Eφ’όσον δημιουργήσετε την Λίστα Δωματίων, μπορείτε να την επεξεργαστείτε 

επιλέγοντας κάθε φορά Προβολή Λίστας Δωματίων. Εάν επιθυμείτε να την 

ακυρώσετε, επιλέξτε Αναίρεση Λίστας Δωματίων. Στον Οδηγό Τροποποίησης 

Κρατήσεων μπορείτε να τροποποιήσετε μαζικά τις κρατήσεις του γκρουπ. 

 

Στις Ενέργειες->Λογαριασμός->Προβολή Λογαριασμού ελέγχετε τον Λογαριασμό τού 

γκρουπ. 
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Στον Λογαριασμό Γκρούπ 1 παρατηρείτε ότι έχουν δημιουργηθεί 2 λογαριασμοί.  

Ο Master Folio που είναι ο κεντρικός λογαριασμός και θα συγκεντρώνει τις χρεώσεις 

των διανυκτερεύσεων του γκρουπ αυτόματα, με κάθε Κλείσιμο Ημέρας (εφ’όσον έχετε 

ορίσει το flag του Κεντρικού Λογαριασμού ως Ναι.) 

Ο Εxtra που αφορά τον λογαριασμό που συνδέεται με το όνομα του συγκεκριμένου 

γκρουπ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις έξτρα χρεώσεις του γκρουπ αν επιθυμείτε 

να εκδοθούν σε διαφορετικό παραστατικό. 

Στις Οδηγίες Τιμολόγησης βλέπετε τα τμήματα που θα τιμολογηθούν, συνδεδεμένα 

στον λογαριασμό που έχει οριστεί από την δημιουργία της κράτησης. Π.χ. στο παρόν 

παράδειγμα, εφ’όσον έχετε επιλέξει κεντρικό λογαριασμό φέρει τις οδηγίες 

τιμολόγησης στον Master Folio. Έχετε την δυνατότητα στο πεδίο Τιμολογούμενος να 

επιλέξετε διαφορετικό Χρεώστη/Πελάτη που θα πέφτουν οι χρεώσεις των τμημάτων. 

Στις Κινήσεις βλέπετε τα πεδία των λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί καθώς και 

όσων πιθανώς δημιουργήσετε μετέπειτα. 

 

Οι παρακάτω επιλογές επεξηγούνται ως εξής: 

 

 Ανανέωση: Ανανεώστε την επιφάνεια εργασίας για να εμφανιστούν τυχόν 

αλλαγές που πραγματοποιήσατε. 
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 Αποθήκευση & Κλείσιμο: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και κάνετε έξοδο 

από την καρτέλα. 

 Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τις εγγραφές σας και παραμένετε στην ίδια 

καρτέλα. 

 Ακύρωση: Ακυρώνετε όποιες αλλαγές έχετε καταχωρήσει εφ’όσον δεν έχετε 

πραγματοποιήσει αποθήκευση. 

 Εξαγωγή του πίνακα που επιθυμείτε, π.χ. του Master Folio σε αρχείο PDF, 

EXCEL, HTML, MHT, κείμενο, CSV. 

 Προεπισκόπηση Εκτύπωσης: Δείτε την μορφή της εκτύπωσης πριν 

προχωρήσετε στην έκδοση. 

 Επιλογές Εκτύπωσης: Επιλέγετε τα φίλτρα για να διαμορφώσετε ανάλογα την 

εκτύπωσή σας. 
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 Ενέργειες: 

 

Χρέωση/Πίστωση: 

 

 

“Τύπος Κίνησης’’: Επιλέγετε αν θα καταχωρήσετε Χρέωση ή Πίστωση 

“Τμήμα Ξενοδοχείου’’: Επιλέγετε το τμήμα ξενοδοχείου που θα χρεώσετε. 

“Κλάση ΦΠΑ’’: Συνδέετε τον ΦΠΑ του τμήματος που χρεώνετε. 

“Πληρωμή’’: Συμπληρώνετε τον τρόπο πληρωμής που κάνετε την πίστωση. 

“Ποσό’’: Συμπληρώνετε το ποσό που χρεώνετε ή πιστώνετε. 

“Δωμάτιο’’: Συμπληρώνετε το δωμάτιο που χρεώνετε ή πιστώνετε. 
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“Λογαριασμός’’: Συμπληρώνετε τον λογαριασμό που χρεώνετε ή πιστώνετε. 

“Περιγραφή’’: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο που θα αφορά την Χρέωση/Πίστωση. 

“Σημειώσεις’’: Καταχωρείτε ελεύθερο κείμενο που θα αφορά την Χρέωση/Πίστωση. 

 

Μεταφορά/Διάσπαση 

Επιλέγετε κινήσεις του λογαριασμού που θέλετε να μεταφέρετε ή να μεταφέρετε και 

να διασπάσετε ορισμένο ποσό. 

Στην συνέχεια στην Επιλογή Λογαριασμού επιλέγετε μεταξύ των φίλτρων που σας 

δίδονται σαν επιλογές. 

 

 

“Κράτηση’’: Επιλέγετε μια κράτηση όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Γκρουπ’’: Επιλέγετε ένα γκρουπ όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Αρ.Λογαριασμού’’: Επιλέγετε ένα γκρουπ όπου θα μεταφέρετε τις 

χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Χρεώστης’’: Επιλέγετε ένα χρεώστη όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 

“Πελάτης’’: Επιλέγετε έναν πελάτη όπου θα μεταφέρετε τις χρεώσεις/πιστώσεις. 
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Στα Κριτήρια Διάσπασης:  

Επιλέγετε την Διάσπαση αν θέλετε να διασπάσετε μερικό ποσό και αντίστοιχα στα 

πεδία Ποσοστό/Ποσό τον τρόπο διάσπασης. 

 Λοιπά 

“Προσθήκη Paid Out”: Καταχωρείτε το ποσό μετρητών με το οποίο εξυπηρετείτε τον 

πελάτη. 

“Επιστροφή Paid Out”: Καταχωρείτε το ποσό μετρητών εξυπηρέτησης , που σας 

επιστρέφει ο πελάτης. 

“Προσθήκη Φιλοδωρήματος”: Καταχωρείτε το ποσό φιλοδωρήματος. 

“Πίστωση”: -> Αναμονή Πίστωσης η ενέργεια που χρησιμοποιείτε για να βάλετε σε 

αναμονή ένα ποσό πίστωσης ή προκαταβολής και να το χρησιμοποιήσετε στο μέλλον. 

-> Αποστολή στο Λογιστήριο η ενέργεια που χρησιμοποιείτε για να αποστείλετε το 

ποσό της αναμονής στο Λογιστήριο(λογιστικό κομμάτι της εφαρμογής εφ’όσον έχετε 

το module). 

 

 Επανεξέταση Κινήσεων: 

 Εφ’όσον πραγματοποιήσετε αλλαγές στον λογαριασμό ως προς τις οδηγίες 

τιμολόγησης, χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη ενέργεια για να επανεξεταστούν οι 

κινήσεις σύμφωνα με τις αλλαγές. 

 

 Προκαταβολές:  

“Προσθήκη Προκαταβολών”: Καταχωρείτε προκαταβολή. 

“Αντιλογισμός προκαταβολών”: Αντιλογίζετε (μηδενίζετε) την προκαταβολή που 

έχετε επιλέξει πρώτα με τον κέρσορα. 

 

 Διαχείριση Πιστώσεων:  

Γρήγορος οδηγός διαχείρισης των πιστώσεων που έχετε καταχωρήσει. 

 Παραστατικά:  

“Ανεπίσημος Λογαριασμός”: Εκτυπώνετε ανεπίσημο λογαριασμό για να ελέγξετε την 

προβολή του παραστατικού πρίν την έκδοσή του. 
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“Έκδοση Παραστατικού”: Εκδίδετε το παραστατικό της κράτησης. 

“Επιλογή Σειράς και Φόρμας”: Έχετε την επιλογή να επιλέξετε διαφορετική σειρά 

παραστατικού ή και διαφορετική φόρμα εκτύπωσης από την προκαθορισμένη. 

“Πιστωτικό Τιμολόγιο”: Εκδίδετε πιστωτικό ή μερικό πιστωτικό τιμολόγιο για την 

συγκεκριμένη κράτηση. Διενεργείτε στην καρτέλα που εμφανίζεται μία αρνητική 

χρέωση και μία αρνητική χρέωση για το κάθε τμήμα που θα αφορά το πιστωτικό που 

θα εκδώσετε. 

“Εκτυπωμένα Παραστατικά”: Βρίσκετε όλα τα παραστατικά (και τα εισπρακτικά) που 

έχουν εκδοθεί για αυτήν την κράτηση. 

 Προβολή Καταγραφής:  

Υπάρχει ημερολόγιο συναλλαγών που αφορά όλες τις κινήσεις-αλλαγές-ενημερώσεις 

που έχουν γίνει στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ανά ημερομηνία μπορείτε να ελέγξετε 

στα πεδία τις ενημερώσεις, οι οποίες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. 

 

Στις Ενέργειες-> Ενέργειες Γκρουπ 

 Άφιξη: Κάνετε άφιξη το γκρουπ. 

 Αναχώρηση: Κάνετε αναχώρηση το γκρουπ. 

 Ακύρωση Γκρουπ: Κάνετε ακύρωση του γκρουπ. 

 Επανάληψη Άφιξης: Εφ’όσον έχετε αναχωρήσει το γκρουπ, έχετε την 

δυνατότητα να το επαναφέρετε σε κατάσταση checked in. 

 Ακύρωση Άφιξης: Έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την άφιξη(την ίδια 

ημερομηνία που έχετε  

 Επαναφορά Γκρουπ: Εφ’όσον έχετε ακυρώσει το Γκρουπ , έχετε την 

δυνατότητα να το επαναφέρετε. 
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Στις Ενέργειες-> Προγραμματισμός Κράτησης 

 

Στο tab: Ήμέρες Κράτησης: 

Αναφέρονται οι ημερομηνίες ανά διανυκτέρευση (η τελευταία στην λίστα είναι η 

ημερομηνία αναχώρησης). 

Στο tab: Πλάνο: 

Αναγράφονται αναλυτικά οι πληροφορίες τής κάθε παραμονής και έχετε την 

δυνατότητα επιλέγοντας ημερομηνίες στο tab:Ημερομηνίες κράτησης, να 

μορφοποιήσετε μέρα-μέρα ξεχωριστά όσον αφορά το κάθε πεδίο. 

Στο tab: Ανάλυση τιμής:  

Βλέπετε αναλυτικά την τιμή που έχετε καταχωρήσει, ανά διανυκτέρευση, σπασμένη 

σύμφωνα με τον ΦΠΑ, στο κάθε τμήμα που περιλαμβάνει η συμφωνία. 

Στο tab: Προσφορές: 

Βλέπετε τυχόν προσφορές που περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος τιμοκατάλογος που 

έχετε επιλέξει για το Γκρουπ. 

Στο tab: Ανάλυση Πρόσθετων Τιμών: 

Βλέπετε αναλυτικά τις πρόσθετες/έξτρα χρεώσεις που χρησιμοποιείτε στην 

συγκεκριμένη παραμονή. 

 

Στις Ενέργειες-> Booking Position 

Καταχωρείτε το Booking Position των κρατήσεων του γκρουπ. 
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Εκτυπώσεις 

-> Προφόρμα Τιμολογίου 

Εφ’όσον δημιουργήσετε την Λίστα Δωματίων, η συγκεκριμένη εκτύπωση σας φέρνει 

αναλυτικά σε λίστα τις κρατήσεις του γκρουπ με το συνολικό ποσό της καθεμιάς. 

Επιλέγετε ‘Εκτέλεση’ για να εμφανίσετε την εκτύπωση. 

Επίσης μπορείτε να διαμορφώσετε πιο λεπτομερώς την εκτύπωσή σας, 

χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που σας δίνονται στα πεδία. 

 

              

 Κλείσιμο: Πραγματοποιείτε έξοδο από την καρτέλα. 

 

 


