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1.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Για να ξεκινήσει η εφαρμογή DELIVERY: 

Πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
μας. Εντοπίζουμε τη συντόμευση (shortcut) με όνομα 
Delivery.exe. Κάνουμε διπλό κλικ στη συντόμευση. 
(εικόνα 1.1.1) 

 

 

Η πρώτη καρτέλα του 
λογισμικού χωρίζεται σε 3 
επίπεδα: (εικόνα 1.1.2) 

 

Στο πάνω μέρος 
διακρίνονται οι διανομείς – 
οδηγoί που έχουν κάνει 
check in. 

Στο κέντρο αναγράφονται 
οι παραγγελίες της 
ημέρας. 

Στο κάτω μέρος 
διακρίνονται τα κουμπιά 
επιλογών του προγράμμ  
ματος. 

 

 
 

Εικόνα 1.1.1 

Εικόνα 1.1.2 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
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2.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

MΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 

Γίνεται η τηλεφωνική κλήση του πελάτη: 

 Αυτόματα γίνεται αναγνώριση κλήσης και 
ανοίγει η καρτέλα με τα στοιχεία του 
πελάτη. (εικόνα 2.1.1) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Παραγγελία. 
Ανοίγει η καρτέλα Δημιουργίας 
Παραγγελίας.  
 

 Εάν ο πελάτης είναι καινούριος στην 
καρτέλα θα εμφανιστεί μόνο τη τηλέφωνο 
του πελάτη (μέσω της αναγνώρισης 
κλήσης) και συμπληρώνουμε τα στοιχεία 
του. (εικόνα 2.1.2) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Αποδοχή. Ανοίγει 
η καρτέλα Δημιουργίας Παραγγελίας.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (TAKE AWAY):  

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Παραλαβή από το 
κατάστημα.  (εικόνα 2.1.3). Ανοίγει η 
καρτέλα Δημιουργίας Παραγγελίας.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1.1 

Εικόνα 2.1.2 

Εικόνα 2.1.3 
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2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Στην καρτέλα Δημιουργίας 
Παραγγελίας (εικόνα 2.2.1) 
διακρίνουμε στο πάνω 
μέρος κουμπιά επιλογής με 
τα ονόματα των κατηγοριών 
των προϊόντων.  

Όταν επιλέξουμε ένα 
ΚΟΥΜΠΙ από αυτά, 
εμφανίζονται ακριβώς από 
κάτω τα αντίστοιχα 
προϊόντα που εμπεριέχονται 
στην εκάστοτε κατηγορία.  

Όταν επιλέγουμε την 
κατηγορία, διακρίνουμε ότι 
το ΚΟΥΜΠΙ της επιλεγμένης 
κατηγορίας μαυρίζει. 

Στην παρακάτω εικόνα 
έχουμε επιλέξει την 
κατηγορία προϊόντων με 
όνομα ΣΑΛΑΤΕΣ - 
ΟΡΕΚΤΙΚΑ. 

Επιλογή κατηγορίας 
προϊόντων: 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ με το 
όνομα της επιθυημητής 
κατηγορίας.  

 

 

 

Εικόνα 2.2.1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εισαγωγή προϊόντων στην 
παραγγελία: 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ με το 
όνομα του επιθυμητού 
προϊόντος. Το προϊόν 
αναγράφεται στη δεξιά στήλη. 

 

Στην δεξιά στήλη μπορούμε να 
δούμε μέχρι στιγμής ποια είναι η 
παραγγελία. Αναγράφεται το όνομα 
του προϊόντος, η ποσότητά του και η 
συνολική αξία του προϊόντος με βάση 
την ποσότητα. Επίσης πάνω στην 
εικόνα κάθε προϊόντος υπάρχει η 
δυνατότητα να αναγράφεται η τιμή 
του. (εικόνα 2.3.1) 

Αύξηση ποσότητας προϊόντος: 

 Επιλέγω το προϊόν από τη 
δεξιά στήλη. 
Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ +. 
(εικόνα 2.3.2) 

 Μείωση ποσότητας προϊόντος: 
 Επιλέγω το προϊόν από τη 

δεξιά στήλη. 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ -. 

Διαγραφή προϊόντων: 

 Επιλέγω το προϊόν από τη 
δεξιά στήλη. 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Χ. 

 

Εισαγωγή προϊόντων με βάση το βάρος: 

 Επιλέγω το προϊόν από τη δεξιά στήλη. 
 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ !!!. Ανοίγει το πληκτρολόγιο. 
 Εισάγω το μέγεθος της μονάδας μέτρηση του 

βάρους που έχω ορίσει. 
 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Enter. 

 

Εικόνα 2.3.1 

Εικόνα 2.3.2 

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ 
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2.4 ΕΠΙΛΟΓΗ EXTRA 

Εισαγωγή EXTRA: 

 Επιλέγω κατηγορία 
προϊόντων. (για να 
εμφανιστούν τα EXTRA της 
κατηγορίας). (εικόνα 2.4.1) 

 Επιλέγω το προϊόν από τη 
δεξιά στήλη. 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ EXTRA. 
 Επιλέγω EXTRA (δυνατότητα 

για πολλαπλή επιλογή. 
 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Επιλογή. 

 

Για να τροποποιήσω επιλεγμένα 
EXTRA: 

 Επιλέγω το προϊόν από τη 
δεξιά στήλη με διπλό κλικ. 
Ξεδιπλώνονται τα EXTRA του 
προϊόντος. (εικόνα 2.4.2) 

 Επιλέγω EXTRA.  
 Επιλέγω τα κουμπιά + , - για 

να επιλέξω.  

Για να διαγράψω επιλεγμένα ή 
ενσωματωμένα στο προϊόν 
EXTRA: 

 Επιλέγω το προϊόν από τη 
δεξιά στήλη με διπλό κλικ. 
Ξεδιπλώνονται τα EXTRA του 
προϊόντος. 

 Επιλέγω EXTRA. 
 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Χ. 

 

Εικόνα 2.4.1 

Εικόνα 2.4.2 

EXTRA 
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2.5 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Κάτω από  τη δεξιά στήλη εμφανίζονται η 
συνολική ποσότητα των προϊόντων, η 
έκπτωση, η συνολική τιμή της παραγγελίας.  
(εικόνα 2.5.1) 

 

Υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης. Για 
έκπτωση:  

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Εκπ -
%.(εικόνα 2.3.2)  Ανοίγει η καρτέλα 
έκπτωσης. (εικόνα 2.5.2) 

 Εισάγουμε το ποσοστό % της 
έκπτωσης. 

 Επιλέγουμε Υπεύθυνο Εκτύπωσης 

 Εισάγουμε τον κωδικό του Υπεύθυνου 
Εκτύπωσης. 

 Εάν θέλουμε έκπτωση σε ένα προϊόν 
επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ i, αφού πρώτα 
έχουμε επιλέξει το προϊόν στη δεξιά 
στήλη. 

 Εάν θέλουμε έκπτωση στο σύνολο της 
παραγγελίας επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ 
//. 

Για προσαύξηση %: 

Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Πρσ +%. (εικόνα 
2.3.2) 

 Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με 
της έκπτωσης. 

Για να εισάγουμε Σχόλια – 
Παρατηρήσεις στην Παραγγελία: 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ 
Σχόλια. Ανοίγει η καρτέλα 
εισαγωγής κειμένου. (εικόνα 
2.5.3) 

 Γράφουμε τα Σχόλια. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ 
Αποδοχή. 

 

Εικόνα 2.5.1 

Εικόνα 2.5.2 

Εικόνα 2.5.3 
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2.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Στην καρτέλα Δημιουργίας Παραγγελίας:  

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ Εκτέλεση 
Παραγγελίας. Ανοίγει η καρτέλα με τα 
ΚΟΥΜΠΙΑ Επιλογών. (εικόνα 2.6.1) 

 Επιλέγω ΚΟΥΜΠΙ (με ταμειακή ή χωρίς). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6.1 
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3.1 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Στην κεντρική καρτέλα του λογισμικού Delivery 
διακρίνουμε τον πίνακα επίβλεψης παραγγελίας. 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν 6 στήλες – στάδια 
προετοιμασίας της παραγγελίας. (εικόνα 
3.1.1) 

 

 ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
 ΕΤΟΙΜΗ 
 ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 
 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ 
 ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 
 ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ 

 

Για να δούμε το σύνολο των παραγγελιών 
σε κάθε στάδιο προετοιμασίας: 

 Επιλέγουμε την επιθυμητή στήλη από τον 
πίνακα Επίβλεψης Παραγγελίας. 

Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας η 
παραγγελία αναγράφεται στο στάδιο 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ. (εικόνα 3.1.1) 

 

 

 Μετά την εκτέλεση της παραγγελίας 
μας αυτόματα τη βλέπουμε στη λίστα 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ. 

 Όταν ετοιμαστεί η παραγγελία στο 
παρασκευαστήριο (κουζίνα), 
εισάγουμε την παραγγελία στη λίστα 
ΈΤΟΙΜΗ.  

 Μόλις είναι εύκαιρος ένας διανομέας, 
στέλνουμε την παραγγελία και την 
εισάγουμε στη λίστα ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ.  

 Αφού επιστρέψει ο διανομέας 
εισάγουμε την παραγγελία στη λίστα 
Παραδώθηκε.  

 Εάν σε οποιαδήποτε στγμή της 
διαδικασίας θέλουμε να ακυρωθεί η 
παραγγελία μπορούμε να την 
ακυρώσουμε. 

Εικόνα 3.1.1 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 

Έχουμε 2 διαθέσιμες επιλογές (ΚΟΥΜΠΙΑ) 

Για να δηλώσουμε ότι είναι έτοιμη η 
παραγγελία: 

 Επιλέγουμε την παραγγελία από τον 
πίνακα. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ  

Εάν αργήσουμε να ετοιμάσουμε την παραγγελία 
με βάση χρονικό όριο που εμείς ορίζουμε  η 
παραγγελία κοκκινίζει. (εικόνα 3.1.4) 

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΤΟΙΜΗ 

Έχουμε 2 διαθέσιμες επιλογές (ΚΟΥΜΠΙΑ) 

Για να δηλώσουμε ότι είναι Καθ’ Οδόν η 
παραγγελία: 

 Επιλέγουμε την παραγγελία από τον 
πίνακα. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ  .            
Ανοίγει η καρτέλα επιλογής Διανομέα. 
(εικόνα 3.1.2) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ με το όνομα του 
Διανομέα για την παραγγελία. (εικόνα 
3.1.2) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ 
 

Εάν αργήσουμε να στείλουμε με Διανομές την 
παραγγελία με βάση χρονικό όριο που εμείς 
ορίζουμε  η παραγγελία κοκκινίζει. 

Εικόνα 3.1.2 

Εικόνα 3.1.4 
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ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ (εικόνα 3.1.3) 

Έχουμε 2 διαθέσιμες επιλογές (ΚΟΥΜΠΙΑ) 

Για να δηλώσουμε ότι Παραδόθηκε η 
παραγγελία: 

 Επιλέγουμε την παραγγελία από τον 
πίνακα. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ  .  

 

 

 

 

 
Εάν η παραγγελία είναι TAKE AWAY 
(Παραλαβή από το Κατάστημα) η 
Παραγγελία διέρχεται από τα Στάδια: 

 ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
 ΕΤΟΙΜΗ 
 ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 Επιλέγω την παραγγελία από τον πίνακα 
Επίβλεψης Παραγγελίας. 
 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ                 από την 
κεντρική καρτέλα του λογισμικού 
Delivery. Ανοίγει η καρτέλα Δημιουργίας 
Παραγγελίας. 

Εικόνα 3.1.3 
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4.1 CHECK IN ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 

1ος ΤΡΟΠΟΣ 

Μπορούμε να δηλώσουμε διανομέα όταν η 
παραγγελία μας είναι στο στάδιο ΕΤΟΙΜΗ (κοίτα 
εδώ). 

2ος ΤΡΟΠΟΣ 

 Στην κεντρική καρτέλα του λογισμικού 
Delivery επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ        
Ανοίγει η καρτέλα Επιλογής Χειριστή. 

 Επιλέγουμε το Ονοματεπώνυμο Χειριστή 
από τον πίνακα. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ  

 

 

 

 

4.2 CHECK OUT ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ 

Για να γίνει CHECK OUT χειριστή: 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ με το 
ονοματεπώνυμο                         του  
 
 
χειριστή από την κεντρική καρτέλα του 
λογισμικού Delivery.  

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ            .Ανοίγει η 
καρτέλα Check OUT . (εικόνα 4.2.1) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Αποδοχή. 

 

Εικόνα 4.1.1 

Εικόνα 4.2.1 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΧΡΕΩΣΗ 
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5.1 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΑΣ 

Για να γίνει κλείσιμο ημέρας πρέπει πρώτα όλοι οι χειριστές να κάνουν check out, να μην υπάρχουν ανοιχτές παραγγελίες. Εάν δεν ισχύουν οι 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις το πρόγραμμα μας προειδοποιεί. 

 

 Στην κεντρική καρτέλα επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ                  

Ανοίγει η καρτέλα Επιβεβαίωσης. (εικόνα 5.1.1) 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ ΝΑΙ  

 

 

 

 

 

5.2 ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για να βγούμε από την εφαρμογή BAR TENDER : 

 Επιστρέφω στην κεντρική καρτέλα 
 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ 

 
Ανοίγει η καρτέλα επιβεβαίωσης. (εικόνα 5.2.1) 

 Επιλέγω το ΚΟΥΜΠΙ ΝΑΙ  

 

 

 

 

Εικόνα 5.1.1 

Εικόνα 5.2.1 
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6.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ                  στην κεντρική καρτέλα. Ανοίγει η καρτέλα επιλογών. (εικόνα 6.1.1) 

 

Μπορούμε να επιλέξουμε τα προϊόντα και οι κατηγορίες των προϊόντων στην καρτέλα παραγγελίας να εμφανίζονται με έντονα και με 
πλαγιαστά γράμματα, να εμφανίζονται οι τιμές των προϊόντων στην καρτέλα παραγγελίας ή τα προϊόντα μας να εμφανίζονται με 
εικόνες. 

 

Για να ισχύσουν οι αλλαγές:  

 Εισάγουμε τον κωδικό Υπεύθυνου στο ΠΕΔΙΟ εισαγωγής κειμένου Κωδικός. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ Εκτέλεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 6.1.1 
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6.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ                 στην καρτέλα 
Δημιουργίας Παραγγελίας. 

Ανοίγει η καρτέλα Παράμετροι Προϊόντος. (εικόνα 
6.2.1) 

 Εισάγουμε τον κωδικό ασφαλείας. 
 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ εκτέλεση. 

Στο πεδίο Περιγραφή μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του 
προϊόντος.  

Μπορούμε να συνδέσουμε τα EXTRA κάθε προϊόντος. (κοίτα 
BOS Manual). 
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6.3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ                   στην καρτέλα Δημιουργίας Παραγγελίας.  

Ανοίγει η καρτέλα Παράμετροι Κατηγορίας. (εικόνα 6.3.1) 

 Εισάγουμε τον κωδικό ασφαλείας. 

 Επιλέγουμε το ΚΟΥΜΠΙ εκτέλεση. 

 

Στο πεδίο Περιγραφή αλλάζουμε το όνομα της 
κατηγορίας προϊόντων  

Στο πεδίο Αλλαγή Τιμής Προϊόντων βάζουμε το ποσοστό 
αύξησης ή μείωσης της τρέχουσας τιμής των προϊόντων 
(για μείωση βάζουμε - και τον αριθμό). 

Μπορούμε να συνδέσουμε προϊόντα από τον κατάλογό 
μας με κατηγορίες. 

Μπορούμε να ορίσουμε τα EXTRA της κατηγορίας. 

Μπορούμε να επιλέξουμε οπτικές ρυθμίσεις. (κοίτα BOS 
manual). 
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