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Σχετικϊ
Η εφαρμογι παραγγελιολθψίασ Mobile Servant είναι ςχεδιαςμζνθ με ςκοπό τθν απλότθτα και τθν
λειτουργικότθτα με τρόπο απλό, εφκολο και φιλικό προσ τον τελικό χριςτθ.
Με οκόνεσ πλιρουσ μεγζκουσ, δυνατότθτεσ χρωματικϊν παραλλαγϊν και μεγάλα κουμπιά
διαςφαλίηεται εφκολθ και ταχεία λειτουργία τθσ εφαρμογισ ενϊ παράλλθλα κρφβονται
λεπτομζρειεσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ του φορθτοφ τερματικοφ αποφεφγοντασ χρονοβόρεσ
διαδικαςίεσ , κάνοντασ τθν εξοικείωςθ του χριςτθ απόλυτα ομαλι.
Το παρόν εγχειρίδιο κα ςασ δείξει τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ.
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Ειςαγωγό ςτο ςύςτημα
Ξεκινιςτε τθν εφαρμογι. Στθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε το όνομα του χριςτθ που ςασ ζδωςε ο
διαχειριςτισ, ειςάγετε τον κωδικό ςασ και πατιςτε το πλικτρο Είςοδοσ.
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Λόψη Παραγγελιϊσ
Στθν αρχικι οκόνθ ειςάγετε τον αρικμό του τραπεηιοφ. Τα κουμπιά Παραγγελία και Λογαριαςμόσ
κα ενεργοποιθκοφν όταν ειςάγετε ζνα τραπζηι που υπάρχει ςτο ςφςτθμα.

Πατιςτε ςτο κουμπί Παραγγελία για να ειςάγετε τθν παραγγελία ςασ. Μία νζα οκόνθ κα
εμφανιςτεί με τισ κατθγορίεσ των προϊόντων, κακϊσ και τα πλικτρα λειτουργίασ που εξθγοφνται
ςτθν επόμενθ οκόνθ.
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Πατιςτε ςτθ επικυμθτι κατθγορία. Η οκόνθ κα αλλάξει και τα προϊόντα τθσ κατθγορίασ κα
εμφανιςτοφν. Επιλζξτε το προϊόν που κζλετε να προςκζςετε τθν παραγγελία. Εάν το είδοσ δεν ζχει
ιδιότθτεσ, κα απεικονιςτεί ωσ πράςινο. Για να αυξιςετε τθν ποςότθτα πατιςτε ξανά ςτο προϊόν. Η
ποςότθτα κα αυξθκεί κατά ζνα επιπλζον κάκε φορά που το πατάτε. Επιπλζον ζνα εικονίδιο με το
ςφμβολο – κα εμφανιςτεί ςτα δεξια τθσ γραμμισ του προϊόντοσ. Πατϊντασ ςτο – αφαιρείτε τθν
ποςότθτα κατά μία μονάδα. Πατιςτε το κουμπί προςκικθσ για να ειςάγετε το προϊόν ςτθν
παραγγελία.

Εάν το προϊόν ζχει ιδιότθτεσ/ζξτρα ι ζχει ςυνταγι πατϊντασ πάνω του κα εμφανιςτεί μια νζα
οκόνθ με τισ ιδιότθτεσ/ζξτρα του προϊόντοσ. Επιλζξτε κατά βοφλθςθ και πατιςτε το κουμπί
προςκικθσ για να ειςάγετε το προϊόν ςτθν παραγγελία.
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Πατιςτε ςτο κουμπί με το ςθμειωματάριο για να δείτε τθν τρζχουςα παραγγελία.
Για να διαγράψετε όλθ τθν παραγγελία πατιςτε το κόκκινο x.
Για να διαγράψετε κάποιο ςυγκεκριμζνο είδοσ, πατιςτε ςτο κουτάκι μπροςτά από το είδοσ
για να το επιλζξετε και ζπειτα πατιςτε το κόκκινο x.
Επιλζγοντασ τα είδθ από τθν λίςτα, εμφανίηονται οι ιδιαιτερότθτεσ/ζξτρα που ζχουν.
Για να αυξιςετε τθν ποςότθτα ενόσ από τα είδθ τθσ παραγγελίασ επιλζξτε το και πατιςτε το
πράςινο κουμπί με το +.
Για να αποςτείλετε τθν παραγγελία πατιςτε το μπλε κουμπί με το ςφμβολο του εκτυπωτι.
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Διαχεύριςη τραπεζιών
Από τθν κεντρικι οκόνθ πατιςτε το πλικτρο τραπζηια. Θα εμφανιςτεί μια νζα οκόνθ με όλα τα
τραπζηια ςτα οποία ζχετε πρόςβαςθ, με τθν ακόλουκθ χρωματικι ςθμαςία:
Πράςινα: Τραπζηια χωρίσ παραγγελία. Κόκκινα: Τραπζηια με τουλάχιςτον μία παραγγελία.
Πατϊντασ ςε ζνα τραπζηι το οποίο ζχει πράςινο χρϊμα, θ εφαρμογι ςασ οδθγεί ςε νζα
παραγγελία, τθν οποία δθμιουργείτε όπωσ ζχει ιδθ περιγραφεί.
Πατϊντασ ςε ζνα τραπζηι με κόκκινο χρϊμα, θ εφαρμογι ςασ δίνει τισ εξισ επιλογζσ:
Παραγγελία: Για να αποςτείλετε ςυμπλθρωματικι/επιπλζον παραγγελία Λογαριαςμό: Προβάλει
τθν λίςτα των προϊόντων προσ πλθρωμι Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ: Για να μετακινθκοφν οι
παραγγελίεσ ςε ζνα άλλο τραπζηι Επανεκτφπωςθ Παραγγελίασ: Σε περίπτωςθ που το δελτίο

παραγγελίασ χάκθκε

Τα δφο κουμπιά κάτω δεξιά λειτουργοφν ωσ φίλτρα. Πατιςτε το πράςινο για να δείτε
μόνο τα ελευκζρα τραπζηια και το κόκκινο για να δείτε μόνο τα γεμάτα.
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Μετακύνηςη Τραπεζιού
Από τθν κεντρικι οκόνθ πατιςτε το πλικτρο τραπζηια. Πατιςτε τον αρικμοφ του τραπεηιοφ που
κζλετε να μετακινιςετε. Στθν επόμενθ οκόνθ επιλογϊν, πατιςτε το πλικτρο Μετακίνθςθ
Τραπεηιοφ. Η ακόλουκθ οκόνθ κα εμφανιςτεί:

Επιλζξτε το νοφμερο του τραπεηιοφ ςτο όποιο κζλετε να μεταφερκεί ο λογαριαςμόσ.
Η μετακίνθςθ τραπεηιοφ γίνεται μόνο προσ τραπζηια τα οποία είναι ελεφκερα
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Λογαριαςμόσ Τραπεζιού
Μπορείτε να δείτε τον λογαριαςμό τραπεηιοφ με τουσ εξισ τρόπουσ:
-Από τθν κεντρικι οκόνθ ειςάγοντασ τον αρικμό του τραπεηιοφ και ζπειτα πατϊντασ
το πλικτρο Λογαριαςμόσ.
- Πατϊντασ το πλικτρο Τραπζηια , επιλζξτε το τραπζηι και πατιςτε τθν επιλογι
Λογαριαςμόσ
Η ακόλουκθ οκόνθ κα εμφανιςτεί:

Για να ειςπράξετε ολόκλθρο το ποςό πατιςτε ςτο κουμπί με το ςφμβολο του Euro.
Για να ειςπράξετε κάποια από τα είδθ τθσ παραγγελίασ (μερικι πλθρωμι), επιλζξτε τα είδθ
πατϊντασ ςτο κουτάκι μπροςτά από το είδοσ και ζπειτα πατιςτε το ςφμβολο του Euro.

Τα είδθ που πλθρωκικατε κα γίνουν πράςινα, ενϊ τα απλιρωτα κα μείνουν κόκκινα.
Το μερικό ςφνολο και το υπόλοιπο του λογαριαςμοφ ενθμερώνονται κακώσ επιλζγετε
είδθ προσ πλθρωμι από τθν λίςτα του λογαριαςμοφ

[11]

eOrder
Εγχειρίδιο Χριςθσ

Παραγγελύεσ χωρύσ τραπϋζι
Η εφαρμογι ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να λαμβάνεται παραγγελίεσ χωρίσ να ορίηετε τραπζηι. Αντί
αυτοφ δίνετε μια χαρακτθριςτικι ονομαςία ςτθν παραγγελία και ζπειτα προχωράτε με τθν λιψθ
όπωσ ζχει ιδθ περιγραφεί. Για τθν πλθρωμι, θ εφαρμογι ςασ δίνει μια λίςτα με όλεσ τισ
παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. Επιλζγετε τθν παραγγελία που κζλετε να πλθρωκείτε και κάνετε τα
βιματα αποχρζωςθσ που ιδθ ζχουν περιγραφεί.
Για να κάνετε χριςθ τθσ λειτουργίασ, ςτθν κεντρικι οκόνθ πατιςτε το πλικτρο Χωρίσ Τραπζηι
Η παροφςα λειτουργία είναι διακζςιμθ μόνο εφ’ όςον ο διαχειριςτισ τθν ζχει
ενεργοποιιςει.

Σημειώματα
Τα ςθμειϊματα είναι ο τρόποσ να ςτείλετε γραπτό κείμενο για να ηθτιςετε/περιγράψετε κάτι το
οποίο δεν υπάρχει ωσ επιλογι. Για να γράψετε ζνα ςθμείωμα πατιςτε ςτο εικονίδιο Σ. Στθν οκόνθ
ςασ κα εμφανιςτεί ζνα πλθκτρολόγιο ςτο οποίο μπορείτε να γράψετε το ςθμείωμα. Όταν το
ολοκλθρϊςετε πατιςτε το πλικτρο με το ςθμείωμα και προςκζςτε το είδοσ ςτθν παραγγελία ςασ.
Στθν εκτφπωςθ, κάτω από το προϊόν, κα εκτυπωκεί και το μινυμά ςασ.
Η παροφςα λειτουργία είναι διακζςιμθ μόνο εφ’ όςον ο διαχειριςτισ τθν ζχει
ενεργοποιιςει μζςω εκτυπωτϊν που δεν ζχουν τον χαρακτθριςμό κεντρικόσ.
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Συχνϋσ ερωτόςεισ και απαντόςεισ
Δεν μπορώ να αποςτείλω παραγγελία. Το πρόγραμμα μου αναφζρει αποτυχία εκτφπωςθσ
Βεβαιωκείτε ότι ο εκτυπωτισ ζχει χαρτί.
Βεβαιωκείτε ότι θ ζνδειξθ ςιματοσ WIFI δεν δείχνει κόκκινο x. Αν δείχνει κόκκινο x δεν ζχετε
κάλυψθ αςφρματου δικτφου, οπότε κινθκείτε ςτον χϊρο μζχρι θ ζνδειξθ να δείξει πράςινεσ μπάρεσ
και επαναλάβετε τθν αποςτολι.
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