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Εγγραφή στο Portal για νέους συνδρομητές  

• Μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Taxpress.gr και από το κεντρικό μενού «e-πυρησίες» 

επιλέξτε το «ASTbooks Portal». Θα μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα του «ASTbooks Portal».  

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες του site χρησιμοποιείστε για browser τον Mozilla Firefox.  

• Στην κεντρική σελίδα και στην πάνω αριστερά γωνία πατήστε το κουμπί σε σχήμα γραναζιού.  

  

• Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε την επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού».  

 
• Συμπληρώστε όλα τα πεδία που εμφανίζονται στη σελίδα με τον κόκκινο αστερίσκο από δίπλα. Τα πεδία 

αυτά είναι το «Όνομα χρήστη» (θα το βρείτε πάνω στο τιμολόγιό σας), «Διεύθυνση email», «Συνθηματικό» 

και επιβεβαίωση, «Αριθμός Τιμολογίου», τσεκάρετε την ανάλογη επιλογή στο «Ελεύθερος επαγγελματίας» 

και «ΑΦΜ Εταιρείας».  

ΠΡΟΣΟΧΗ!: α) Το όνομα χρήστη που θα εισάγετε να είναι αυτό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. β) Ο αριθμός 

τιμολογίου να είναι σωστός ώστε να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες σας.  

• Αφού εισάγετε τα στοιχεία σας πατήστε το κουμπί «Δημιουργία νέου λογαριασμού» στο τέλος της σελίδας. 

Θα σας σταλεί ενημερωτικό email στην διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε ενημερώνοντάς σας ότι ο 

λογαριασμός ενεργοποιήθηκε (Αν δεν βρείτε το email στα Εισερχόμενα, παρακαλώ ελέγξτε και στα 

Ανεπιθύμητα).  

• Οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν εντός μίας εργάσιμης ημέρας.  
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Είσοδος στο ASTbooks Portal για ήδη συνδρομητές  

• Μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.Taxpress.gr και από το κεντρικό μενού «e-

πυρησίες» επιλέξτε το «ASTbooks Portal». Θα μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα του «ASTbooks 

Portal».  

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήστε όλες τις λειτουργίες του site χρησιμοποιείστε για browser τον Mozilla Firefox.  

• Στην κεντρική σελίδα και στην πάνω αριστερά γωνία πατήστε το κουμπί σε σχήμα γραναζιού.  

  

• Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί εισάγετε τα στοιχεία σας όπως σας έχουν δοθεί από 

την εταιρεία ASTbooks.  

• Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας πατήστε την επιλογή «Ανάκτηση νέου συνθηματικού εισόδου» και 

ακολουθήστε τις οδηγίες.  

 

• Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Είσοδος».  

• Εφόσον τα στοιχεία που βάλατε είναι σωστά, η σελίδα θα ξαναφορτώσει και πλέον στην πάνω 

αριστερή γωνία θα φαίνεται το Username σας.  

  

• Στο μέσον την αρχικής σελίδας βρίσκονται οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Ακριβώς από πάνω 

αναγράφονται οι ημερομηνίες λήξης των υπηρεσιών.  

 

  

  

http://taxpress.gr/
http://taxpress.gr/
http://taxpress.gr/
http://taxpress.gr/
http://taxpress.gr/
http://taxpress.gr/


ASTBOOKS.GR TAXPRESS.GR 

  
 

  3  

Λογιστική Βιβλιοθήκη  

Μόλις κάνετε είσοδο στην Λογιστική Βιβλιοθήκη θα εμφανιστεί η πρώτη σελίδα της εφαρμογής. Η 

σελίδα χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η γραμμή αναζήτησης. Το δεύτερο μέρος 

είναι η καρτέλα «Βιβλιοθήκη». Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα βιβλία των εκδόσεων ASTbooks 

που έχουν κυκλοφορήσει σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Το δεύτερο μέρος είναι η 

καρτέλα «Κωδικοποιημένοι Νόμοι». Εδώ υπάρχει λίστα με κωδικοποιημένους νόμους από την 

επιστημονική ομάδα της ASTbooks. Τέλος, στο τέταρτο μέρος «Συνοδευτικά CD» υπάρχουν σύνδεσμοι 

για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα συνοδευτικά CD των βιβλίων μας.  

 

Στην μπάρα αναζήτησης μπορούμε να γράψουμε την λέξη ή την έννοια που μας ενδιαφέρει να 

αναζητήσουμε στα βιβλία. Υπάρχουν δύο τρόποι για αναζήτηση.  

Πρώτος τρόπος είναι να γράψουμε την λέξη ή την φράση στην μπάρα. Με αυτό τον τρόπο η μηχανή 

αναζήτησης θα ψάξει να βρει αυτές τις λέξεις και θα φέρει σαν αποτέλεσμα τις σελίδες που 

εμφανίζονται σε κάθε βιβλίο ξεχωριστά.  

Δεύτερος τρόπος. Αυτό τον τρόπο τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να αναζητήσουμε μία έννοια.  

Π.χ. θέλουμε να αναζητήσουμε την έννοια «τιμολόγιο πώλησης». Αν αυτές τις δύο λέξεις τις βάλουμε 

μέσα σε «”», δηλαδή γράψουμε στην μπάρα “τιμολόγιο πώλησης”, η μηχανή αναζήτησης θα ψάξει να 

βρει αυτές τις δύο λέξεις σε σειρά και όχι διάσπαρτες μέσα στο κείμενο.  

Για να γίνει σωστή αναζήτηση προτείνεται να γράψετε τις λέξεις με μικρά γράμματα και τονισμένα 

ώστε να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.  

    

  

  

  Αναζήτηση   
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Αποτελέσματα αναζήτησης 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται τα αποτελέσματα μίας αναζήτησης. Στην αριστερή στήλη βρίσκονται 

τα βιβλία στα οποία έχουν βρεθεί αποτελέσματα και πατώντας πάνω στην καρτέλα μεταφερόμαστε σε 

αυτά. Κάνοντας κλικ πάνω πάνω σε ένα αποτέλεσμα και συγκεκριμένα πάνω στον αριθμό της σελίδας 

που αναφέρετε το αποτέλεσμα, μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου.  

Αν πατήσουμε την επιλογή «Πατήστε για να ανοίξει σε νέα καρτέλα» θα μας ανοίξει το συγκεκριμένο 

βιβλίο από την αρχή.   

Βιβλιοθήκη 

Στην καρτέλα της βιβλιοθήκης έχουμε έναν πίνακα με το εξώφυλλο του βιβλίου, τον τίτλο του και την 

ημερομηνία έκδοσής του. Κάνοντας κλικ πάνω στο εξώφυλλο ανοίγει καινούργια σελίδα όπου θα 

φορτώσει το βιβλίο.  
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Στη βασική οθόνη του βιβλίου έχουμε τις παρακάτω επιλογές:  

 Ευρετήριο: Εδώ υπάρχει ολόκληρο το ευρετήριο του βιβλίου. Μπορούμε να πλοηγηθούμε 

χρησιμοποιώντας τα βέλη πάνω και κάτω. Πατώντας έναν τίτλο μας μεταφέρει στην αντίστοιχη 

σελίδα του βιβλίου.  

 Συντόμευση Ευρετηρίου (κάτω αριστερά): Εάν έχουμε πάει σε κάποιο άλλο μενού, με αυτό το 

κουμπί επαναφέρουμε το ευρετήριο.  

 Επιλογή Κειμένου: Πατώντας αυτό το κουμπί ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε μπάρα 

επιλογής κειμένου. Μπορείτε να μαρκάρετε κείμενο να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε 

σε ένα αρχείο κειμένου για περεταίρω χρήση.  

 Εκτύπωση: Πατώντας το κουμπί σε σχήμα εκτυπωτή μπορούμε να εκτυπώσουμε ένα εύρος 

σελίδων της επιλογής μας από το πτυσσόμενο μενού.  

 Πλήρης Οθόνη: Πατώντας το κουμπί η εφαρμογή μεταφέρεται σε εμφάνιση πλήρης οθόνης. 

Μπορούμε να πλοηγηθούμε όπως και πριν, να δημιουργήσουμε σελιδοδείκτες και να 

εκτυπώσουμε.  

 Zoom In: Πατώντας το κουμπί μπορούμε να μεγεθύνουμε την σελίδα ώστε να είναι 

ευανάγνωστη. Η λειτουργία αυτή επίσης γίνεται κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην σελίδα που 

μας ενδιαφέρει.  

 Κουμπιά πλοήγησης: Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μπορούμε να πλοηγηθούμε στο βιβλίο. 

Μπορούμε να πάμε στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα, στην αρχική ή στην τελευταία. 

Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βελάκια δεξιά και αριστερά από την σελίδα του 

βιβλίου για να πάμε στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.  

 Κυρίως μέρος: Είναι το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης και περιλαμβάνει το βιβλίο στην απλή ή 

μεγεθυμένη του μορφή.   
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 Αναζήτηση: Σε αυτό το πεδίο γράφουμε την λέξη ή τον όρο που θέλουμε να αναζητήσουμε στο 

βιβλίο. Αφού το γράψουμε πατάμε το πλήκτρο “Enter” ή το κουμπί σε σχήμα φακού στα δεξιά 

της γραμμής.  

 Στοιχεία βιβλίου: Εδώ αναγράφεται η ονομασία του βιβλίου και πόσες σελίδες έχει. (Σημείωση: 

Οι σελίδες των e-books δεν αντιστοιχούν σε αυτές της έντυπης μορφής)  

  

 

Σε αυτή την καρτέλα υπάρχουν σύνδεσμοι για κωδικοποιημένους Νόμους από την Επιστημονική 

Ομάδα της ASTbooks. Κάνοντας κλικ σε Νόμο μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα στο TaxPress.gr.  

  

 

Σε αυτή την καρτέλα υπάρχουν σύνδεσμοι για να κατεβάσετε στο υπολογιστή σας σε συμπιεσμένη 

μορφή αρχείου (zip) τα περιεχόμενα των συνοδευτικών CD των εκδόσεων ASTbooks. 

  

   Κωδικοποιημένοι Νόμοι   

  

  Συνοδευτικά CD   
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Φορολογία στην Πράξη 

 

 

Η κεντρική οθόνη της «Φορολογία στην Πράξη» χωρίζεται σε πέντε μέρη.  

Στο πάνω μέρος είναι η μηχανή αναζήτησης. Χωρίζεται σε δύο πεδία. Στο πρώτο πεδίο με τίτλο 

«Ερώτηση» μπορούμε να εισάγουμε λέξη ή φράση από την ερώτηση που θέλουμε να αναζητήσουμε. 

Στο δεύτερο πεδίο με τίτλο «Νούμερο Ερώτησης – Απάντηση» μπορούμε να εισάγουμε τον αριθμό της 

ερώτησης που αναζητούμε (π.χ. Ερώτηση 123) ή φράση της απάντησης. Έπειτα πατάμε το κουμπί 

«Αναζήτηση».  

Από κάτω ακριβώς βρίσκεται το βασικό μέρος της σελίδας μας όπου εμφανίζονται οι τελευταίες 

απαντημένες ερωτήσεις. Κάνοντας κλικ στο τίτλο ή στο κουμπί «Read more» μεταφερόμαστε στη 

σελίδα της απάντησης.  

Πάνω δεξιά βρίσκεται στο κουμπί «Υποβολή Ερώτησης». Πατώντας το κουμπί μεταφερόμαστε στην 

σελίδα με την φόρμα αποστολής ερώτησης. Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία ακολουθώντας τις οδηγίες 

που μας δίνονται και στο τέλος πατάμε το κουμπί «Αποστολή».  

Στο δεξί μέρος της οθόνης μας βρίσκεται στήλη με όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων. Επιλέγοντας μία 

κατηγορία μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα με απαντήσεις ή άρθρα που αφορούν μόνο αυτή 

την κατηγορία.  

Τέλος κάτω δεξιά υπάρχει η επιλογή «Αγαπημένα». Η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν έχουμε επιλέξει 

να δούμε μία απάντηση.  
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Πατώντας την λέξη «Προσθήκη» θα μας ανοίξει ένα μενού με ένα πλαίσιο και ένα κουμπί.  

 

Στο πλαίσιο αναγράφεται ο τίτλος της ερώτησης τον οποίο μπορούμε να επεξεργαστούμε. Στη συνέχεια 

πατάμε το κουμπί «Προσθήκη». Η ερώτηση αποθηκεύτηκε!  

 

Τέλος, αν πατήσουμε το (x) στο τέλος του τίτλου στο μενού «Αγαπημένα» θα το διαγράψουμε.  
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Office Assistant 

Στην αρχική σελίδα μετά την Είσοδό μας στο ASTbooks Portal, επιλέγουμε από το μενού «e-πηρεσίες» το Office 

Assistant. 

Η πρώτη οθόνη που βλέπουμε είναι αυτή του πελατολογίου. 

 

Σε αυτή την σελίδα υπάρχουν τέσσερις καρτέλες. 

Πελατολόγιο: Εδώ υπάρχει λίστα με τους πελάτες μας. 

Προσθήκη πελάτη: Από εδώ μπορούμε να προσθέσουμε έναν καινούργιο πελάτη. 

Εισαγωγή πελατών: Από εδώ μπορεί να γίνει μαζική εισαγωγή πελατών στο πελατολόγιο. 

Πληροφορίες συνδρομής: Εδώ μπορούμε να δούμε πληροφορίες για την συνδρομή μας, όπως ημερομηνία 

λήξης, άλλες υπηρεσίες κτλ. 

Προσθήκη πελάτη 
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Σε αυτή την καρτέλα έχουμε τέσσερις καρτέλες για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του πελάτη μας. Βασικές 

πληροφορίες, Διεύθυνση, Επικοινωνία και Πρόσβαση TAXIS. Σε κάθε καρτέλα τα στοιχεία με κόκκινο αστερίσκο 

είναι υποχρεωτικά. Αφού τα συμπληρώσουμε πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση» στο τέλος της σελίδας. 

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία και πατήσουμε «Αποθήκευση» θα μεταφερθούμε στην οθόνη προβολής του 

πελάτη. Στην πρώτη γραμμή βλέπουμε την πράσινη μπάρα που μας ειδοποιεί ότι η καταχώρηση που κάναμε 

ήταν επιτυχής. 

 

Εδώ έχουμε συγκεντρωμένα τα στοιχεία που καταχωρήσαμε στο προηγούμενο βήμα. Επιπλέον έχουμε τις 

καρτέλες Επεξεργασία, για να επεξεργαστούμε τα στοιχεία που καταχωρήσαμε, Δηλώσεις, που αφορά την 

εφαρμογή των Δηλώσεων (δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη) και τέλος την καρτέλα Office Assistant που 

αφορά την εφαρμογή που αναλύουμε.  

Εισαγωγή πελατών 

Από εδώ μπορούμε  να εισάγουμε στην εφαρμογή μαζικά το πελατολόγιο μας χρησιμοποιώντας ένα αρχείο csv.  

 

Πατώντας το πλήκτρο «Αναζήτηση» ανοίγει παράθυρο εξερεύνησης των Windows. Εντοπίζουμε το αρχείο στον 

υπολογιστή μας και πατάμε το κουμπί «Άνοιγμα». Στην δεύτερη επιλογή “Update existing clients” (Ενημέρωση 

πελατολογίου) επιλέγουμε Ναι ή Όχι και πατάμε το κουμπί «Submit». Η καρτέλα του πελατολογίου θα 

ενημερωθεί με νέες εγγραφές. 

Πληροφορίες συνδρομής 

Σε αυτή την καρτέλα βλέπουμε πληροφορίες που αφορούν την συνδρομή μας στις υπηρεσίες. 



ASTBOOKS.GR TAXPRESS.GR 

  
 

  11  

 

Ποιες υπηρεσίες έχουμε διαθέσιμες και πότε είναι η ημερομηνία λήξης τους. 

Office Assistant 

Από την καρτέλα του πελατολογίου επιλέγουμε έναν πελάτη μας και έπειτα στην καρτέλα του επιλέγουμε την 

καρτέλα «Office Assistant». 

Στην πρώτη οθόνη βλέπουμε τις εξής τέσσερεις επιλογές. Πρόοδος Πελάτη, Κοστολόγηση, Αποτελέσματα και 

Αρχειοθέτηση. 

 

Πρόοδος Πελάτη 

Επιλέγοντας την «Πρόοδο Πελάτη» επιλέγουμε «Προσθήκη Προόδου» για να δημιουργήσουμε μία πρόοδο για 

τον συγκεκριμένο πελάτη. 

 

Στην επόμενη οθόνη πρέπει να συμπληρώσουμε τα πεδία. Για αρχή πρέπει να αναφέρουμε την ημερομηνία για 

την οποία δημιουργούμε την πρόοδο, π.χ. 14 Απριλίου 2016, και να την εισάγουμε στο αντίστοιχο πεδίο. Αυτά 

τα πεδία είναι αναγκαστικά (κόκκινος αστερίσκος). 
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Προχωρώντας έχουμε τα πεδία Υπάλληλος, Είδος Εργασίας, Παραστατικά Εσόδων, Παραστατικά Εξόδων, 

Παραλλαβών, Έλεγχος και Σχόλια τα οποία συμπληρώνουμε όπου είναι απαραίτητο και όπου είναι χρήσιμο. 

 

Μετά το τέλος της καταχώρησης πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση». 

Αφού κάνουμε ορισμένες καταχωρήσεις η οθόνη Προόδου Πελάτη θα έχει την παρακάτω μορφή. 
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Πλέον μπορούμε να επεξεργαστούμε ή και να διαγράψουμε κάποιες από τις εγγραφές. Επίσης μπορούμε να 

κάνουμε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα φίλτρα πάνω από την λίστα επιλέγοντας Μήνα και Έτος. 

Κοστολόγηση 

Η κοστολόγηση λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και η Πρόοδος Πελάτη. Στην πρώτη οθόνη 

επιλέγουμε «Προσθήκη Κοστολόγησης». 

 

Στην νέα οθόνη συμπληρώνουμε τα πεδία που είναι απαραίτητα για να καταχωρήσουμε την κοστολόγηση. Τα 

πεδία είναι Ημέρα, Μήνας, Έτος, Υπάλληλος ,Είδος εργασίας, Ώρες και λεπτά, Τιμή εργασίας / Ώρα και Σχόλια. 

Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία και πατάμε «Αποθήκευση». 
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Αφού καταχωρήσουμε κάποιες εγγραφές η οθόνη μας θα έχει την παρακάτω μορφή. 

 

Υπάρχει η λίστα με τις κοστολογήσεις των εργασιών που έχουμε κάνει και δίπλα από την κάθε μία, μας δίνεται η 

δυνατότητα της επεξεργασίας ή της διαγραφής. Ακριβώς από πάνω βρίσκεται η γραμμή με τα φίλτρα ώστε να 

μπορέσουμε να κάνουμε αναζήτηση κάποιας κοστολόγησης με τα κριτήρια Μήνα ή Έτος. 

Επιπλέον παρατηρούμε πως στο τέλος της λίστας υπάρχουν τα Σύνολα. Από πάνω βρίσκεται το Σύνολο της 

σελίδας (με πολλές εγγραφές τα αποτελέσματα σπάνε σε σελίδες) και από κάτω με τον τίτλο «Σύνολο όλων των 

σελίδων» μας ενημερώνει για τα συνολικά ποσά όλων των εργασιών. 
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Αποτελέσματα 

Την ίδια λογική χρησιμοποιεί και η καρτέλα Αποτελέσματα. Στην πρώτη επιλογή κάνουμε «Προσθήκη 

Εγγραφής» και έπειτα υπάρχουν επιλογές για εμφάνιση αποτελεσμάτων και γραφικών παραστάσεων. Στα 

αποτελέσματα μπορούμε να επιλέξουμε να τα δούμε ανά μήνα ή ανά έτος. Στις γραφικές παραστάσεις 

μπορούμε στα αποτελέσματα ανά μήνα ή ανά έτος να διαλέξουμε να δούμε τα «Ποσά», τα «Ποσοστά επί των 

Πωλήσεων» και τα «Ποσοστά επί του μικτού». 

 

Στην «Προσθήκη Εγγραφής» συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα πεδία για να κάνουμε την καταχώρηση και 

πατάμε «Αποθήκευση» στο τέλος της σελίδας. 
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Εμφάνιση Αποτελεσμάτων ανά Μήνα 

Επιλέγοντας την εμφάνιση αποτελεσμάτων ανά μήνα εμφανίζεται πίνακας με όλες τις εγγραφές που έχουμε 

κάνει χωρισμένα σε σελίδες. Στην αρχή κάθε στήλης υπάρχουν οι επιλογές Επεξεργασίας και Διαγραφής της 

εγγραφής αυτής. Από κάτω ακριβώς υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων από όλες τις 

εγγραφές που έχουμε καταχωρήσει.  

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα στην αρχή του πίνακα για να φέρουμε τα αποτελέσματα που μας 

ενδιαφέρουν. Αντιστοίχως και ο «Πίνακας όλων των αποτελεσμάτων» από κάτω θα προσαρμοστεί ανάλογα με 

τα αποτελέσματα. 
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Αποτελέσματα ανά έτος 

Στα «Αποτελέσματα ανά έτος»  μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του καταστήματος που θέλουμε 

μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο (μήνες, έτη). Στο τέλος της σελίδας υπάρχει και πάλι συγκεντρωτικός πίνακας για 

όλα τα έτη. 

 

Εμείς επιλέγουμε π.χ. να συγκρίνουμε το Κατάστημα 1 για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, το 2015 και το 2016. 

Αφού επιλέξουμε τα φίλτρα, πατάμε «Εφαρμογή». 
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Από κάτω στον συγκεντρωτικό πίνακα πλέον εμφανίζονται τα αποτελέσματα που αναζητήσαμε. Δηλαδή τα 

αποτελέσματα του καταστήματος 1, τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2015 και του 2016 ώστε να μπορέσουμε να 

συγκρίνουμε τις τιμές. 
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Απεικόνιση γραφικών παραστάσεων 

Από εδώ μπορούμε να πάρουμε γραφικές παραστάσεις των τιμών των εγγραφών.  Οι γραφικές παραστάσεις 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανά μήνα και ανά έτος. Κάθε κατηγορία μας δίνει 3 επιλογές. Μπορούμε να 

δούμε «Ποσά», «Ποσοστά επί των πωλήσεων» και «Ποσοστά επί του μικτού». 

 

Στο παράδειγμά μας επιλέγουμε να δούμε αποτελέσματα ανά μήνα βάσει ποσών. Έπειτα διαλέγουμε το 

κατάστημα που μας ενδιαφέρει και το έτος. Τέλος επιλέγουμε για ποιους κωδικούς θέλουμε να δούμε στην 

γραφική παράσταση (για καλύτερη απόδοση επιλέξτε μέχρι 5 κωδικούς). Πατάμε το κουμπί «Εφαρμογή» στο 

τέλος της σελίδας. 
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Στο τέλος της σελίδας θα δούμε την γραφική παράσταση, με τιμές, ξεχωριστά χρώματα και υπόμνημα από κάτω 

για να τα αναγνωρίζουμε. 

 

Κάνοντας κλικ σε μία από τις γραμμές στο υπόμνημα την εξαφανίζει από το διάγραμμα (γίνεται χρώμα γκρι). Με 

κλικ ξανά την επαναφέρει. 

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο διάγραμμα και να κρατήσουμε αυτό που έχουμε για να τα συγκρίνουμε 

μπορούμε να πατήσουμε την επιλογή «Δημιουργία επιπλέον διαγράμματος» πάνω από τον πίνακα και θα μας 

ανοίξει μία νέα σελίδα για να βάλουμε νέες τιμές και να παράγουμε ένα νέο διάγραμμα. 

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν όλες οι επιλογές της Απεικόνισης γραφικών παραστάσεων. 
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Αρχειοθέτηση 

Την Αρχειοθέτηση μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε και να έχουμε εύκαιρα έγγραφα 

που μας είναι απαραίτητα. 

 

Στην πρώτη οθόνη επιλέγουμε «Προσθήκη Αρχείου Αρχειοθέτησης». Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε για αρχή 

σε ποιον φάκελο θέλουμε να τοποθετήσουμε το αρχείο που θα αποθηκεύσουμε. Διαλέγουμε από την λίστα 

αυτό που θέλουμε, π.χ. Προσωπικά Στοιχεία αν θέλουμε να ανεβάσουμε ένα αρχείο με μία σκαναρισμένη 

ταυτότητα πελάτη μας. Στη συνέχεια επιλέγουμε την ημερομηνία. Τέλος εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε αρχείο 

word (*.doc, *.docx), excel (*.xls, *.xlsx, *.csv) ή pdf (*.pdf) επιλέγουμε την πρώτη Προσθήκη Αρχείου. Εάν 

θέλουμε να αποθηκεύσουμε αρχείο txt (*.txt) ή εικόνα (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif) επιλέγουμε την δεύτερη 

Προσθήκη Αρχείου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα αρχεία που θα αποθηκεύσουμε πρέπει να είναι μέχρι 6ΜΒ σε μέγεθος αλλιώς η εφαρμογή δεν θα 

μας αφήσει να τα αποθηκεύσουμε. 

Επίσης μας δίνεται και η δυνατότητα προσθήκης και Σχολίου στο αποθηκευμένο αρχείο. 

Αφού επιλέξουμε τον Φάκελο Αρχειοθέτησης και την ημερομηνία, μετά πατάμε το κουμπί Αναζήτηση σε μία 

από τις δύο Προσθήκες Αρχείου. Από το παράθυρο εξερεύνησης των  Windows βρίσκουμε το αρχείο και πατάμε 

Άνοιγμα. Έπειτα πατάμε το κουμπί «Αποστολή». 
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Όταν το αρχείο ανέβει επιτυχώς θα εμφανιστεί πάνω από την Προσθήκη Νέου Αρχείου. 

 

Μπορούμε να συνεχίσουμε να επιλέγουμε και άλλα αρχεία που θέλουμε να συσχετίσουμε με αυτή την 

ημερομηνία. Όλα όμως θα μπούνε μέσα στον φάκελο Προσωπικά Στοιχεία. 

 

Στο τέλος πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση». 
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Θα μεταφερθούμε στην κεντρική οθόνη της Αρχειοθέτησης. Εδώ υπάρχει λίστα με ότι έχουμε αποθηκεύσει με 

ημερολογιακή σειρά. 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα για να κάνουμε μία αναζήτηση. 

Δίπλα από κάθε γραμμή υπάρχουν επιλογές για επεξεργασία και διαγραφή ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε το 

περιεχόμενο κάθε καταχώρησης. 

Από αυτή την οθόνη αν κάνουμε κλικ πάνω σε κάποιο αρχείο θα το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Σε 

διαφορετική περίπτωση πατώντας το κουμπί που έχει σχήμα μάτι ( ) μετά την ημερομηνία θα μεταφερθούμε 

σε καινούργια σελίδα όπου μπορούμε να δούμε όλα τα αρχεία αυτής της καταχώρησης (εκτός από τα αρχεία 

txt). 
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Από εδώ μπορούμε πάλι να πατήσουμε την καρτέλα «Επεξεργασία» στην αρχή την σελίδας και να προσθέσουμε, 

να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε κάποια από τα περιεχόμενα της καταχώρησης. 
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