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Δηθόλα 1 Οη γεληθέο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηελ εηθόλα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη νη γεληθέο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

I.  ΡΤΘΜΙΔΙ 

Σν πξώην πνπ πξέπεη λα θάλεηε όηαλ μεθηλήζεηε ην πξόγξακκα είλαη λα πα-
ηήζεηε ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο». Δθεί εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. 
 

 

Δηθόλα 2 Ρπζκίζεηο πξνγξάκκαηνο 

 

1. Θέζε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 
Απηό πνπ πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν νπσζδήπνηε είλαη ε ζέζε ηεο Βά-
ζεο δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη πξέπεη λα δείρλεη ζην αξρείν “stu-
dents.mdb” ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν εγθαηάζηαζεο ηεο εθαξκν-
γήο. 
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2. Θύξα ζύλδεζεο Card Reader 

 
Αλ έρεηε Card Reader γηα καγλεηηθέο θάξηεο, ηόηε δώζηε ζε πνηα ζύξα 
COM ην έρεηε ζπλδεκέλν. Αλ δελ έρεηε αθήζηε ην θελό. 
  

3. Όλνκα αξρείνπ βαζκνινγίαο 

 
ην όλνκα αξρείνπ βαζκνινγίαο δώζηε έλα πεξηγξαθηθό όλνκα γηα ην αξ-
ρείν βαζκνινγίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Π.ρ GE02-03 γηα ηελ ζρνιηθή πε-
ξίνδν 2002-2003. 
Όηαλ αξγόηεξα ζα αλνίγεηε ην πξόγξακκα βαζκνινγίαο ην πξόγξακκα ζα 
δηαβάδεη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν. 
Πξηλ κεηαθέξεηε ηνπο καζεηέο ζαο από ην πξόγξακκα «Μαζεηέο» ζην 

πξόγξακκα ηεο Βαζκνινγίαο, (βιέπε  II. 11. v. )δώζηε ην πεξηγξαθηθό ό-
λνκα θαη θξνληίζηε λα κελ είλαη ίδην κε ην πξνεγνύκελν γηα λα κελ αληη-
θαηαζηαζνύλ ηα πεξηερόκελα ηνπ παιηνύ αξρείνπ. 

4. Δκθάληζε – Απόθξπςε Πιεξσκώλ 

 
Σζεθάξνληαο ηελ επηινγή πνπ δείρλεη ην βέινο, όηαλ βξηζθόκαζηε ζηελ 
θαξηέια ηνπ καζεηή δελ εκθαλίδνληαη νη Πιεξσκέο ηνπ. Πξνεπηιεγκέλα 
απηέο εκθαλίδνληαη. 

 

5. Δπεμεξγαζία ηάμεσλ 

 
Σν θνπκπί απηό αλνίγεη κε ην εκεησκαηάξην ην αξρείν Classes.txt. Δθεί 
κπνξείηε λα εηζάγεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ηάμεηο πνπ έρεηε ζην ζρνιείν 
ζαο.  
Όηη ππάξρεη ζ’ απηό ην αξρείν ζα εκθαλίδεηαη ζην πηπζζόκελν πιαίζην 

«Σάμε» ζηελ θαξηέια ηνπ καζεηή 
 

6. Γίδαθηξα 

 
Σν θνπκπί απηό αλνίγεη κε ην εκεησκαηάξην ην αξρείν fees.txt. Δθεί κπν-
ξείηε λα εηζάγεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηα δίδαθηξα γηα ηελ θάζε ηάμε πνπ 
έρεηε ζην ζρνιείν ζαο.  

Απηά ηα δίδαθηξα ζα πξνηείλνληαη όηαλ επηιέγεηε κηα ηάμε ζηελ θαξηέια 
ηνπ καζεηή. 
 

7. Φόξκα εθηύπσζεο 

 
Σν θνπκπί απηό αλνίγεη κε ην εκεησκαηάξην ην αξρείν forma.lpr Σν ζπ-
γθεθξηκέλν αξρείν είλαη ε θόξκα εθηύπσζεο ησλ απνδείμεσλ. 

Δπεμεξγαζηείηε ην κεηαθηλώληαο ηα πεδία ζην ζεκείν πνπ ζέιεηε λα εθηπ-
πσζνύλ, κε θελά (spaces) θαη όρη Tabs. 
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i. εκαζίεο πεδίσλ 

Newstring    = Όλνκα καζεηή 

Tmhma = Σν ηκήκα ηνπ καζεηή 
Address = H δηεύζπλζε 
Phone  = Σειέθσλν 
Reg  = Αξηζκόο κεηξώνπ 
Afm  = ΑΦΜ 
Newstring1  = Απόδεημε παξνρήο Τπεξεζηώλ 
Newstring2  = Γηα δίδαθηξα 

Newstring3  = πλνιηθό ππόινηπν 
txtDate        = Ηκεξνκελία 
text1  = Τπόινηπν 
txtamount = Σν πνζό ηεο απόδεημεο 
 
Πξνζνρή: Με δηαγξάςεηε ηνπο ραξαθηήξεο «&» από ηα πεδία 



P ow e r O f f i c e  –  Οδε γ ί ε ο  Υξ ήζε ο  

- 6 - 

II.  ΜΑΘΗΣΔ 

 

 

Δηθόλα 3 Σν παξάζπξν εκθάληζεο ζηνηρείσλ Μαζεηώλ 

Έηζη είλαη ην παξάζπξν εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ καζεηώλ. Από κηα 
πξώηε καηηά ίζσο λα θαίλεηαη θνξησκέλν κε πιεξνθνξίεο, αιιά ζε ιίγεο 
κέξεο όηαλ ην ζπλεζίζεηε ζα εθηηκήζεηε απηήλ ηελ ππεξβνιή, κηαο θαη από 
κόλν έλα παξάζπξν έρεηε κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ καζε-
ηή. 
 

1. Πιεξσκέο 

 

 

Δηθόλα 4 Σν θνπκπί εηζαγσγήο πιεξσκώλ 

Όηαλ ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε κηα πιεξσκή ηνπ καζεηή παηήζηε ζην θνπ-
κπί «Πιεξσκή» 
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Δηθόλα 5 Οη πιεξσκέο ηνπ καζεηή 

Κάζε πιεξσκή πξνζηίζεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα παηώληαο ην θνπκπί 
πιεξσκέο θαη δίλνληαο ην πνζό, εκεξνκελία θαη αξηζκό απόδεημεο 
Αλ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ πιεξσκή, απηό γίλεηαη απ’ επζείαο κέ-

ζα ζηνλ πίλαθα. 
Αλ ζέινπκε λα ζβήζνπκε κηα πιεξσκή  
1) θάλνπκε θιηθ επάλσ ζην αξηζηεξό κέξνο ηεο πιεξσκήο όηαλ ην βειάθη 
ηνπ πνληηθηνύ γίλεη καύξν βέινο πξνο ηα δεμηά. Έηζη επηιέγνπκε ηελ εγ-
γξαθή.  
2) Μεηά παηάκε Delete θαη ε εγγξαθή ζβήλεη. 
(Αλ δελ ζβήζεη μαλαθάλεηε ην βήκα 1) 
 

2. Σξόπνη πιεξσκήο 

 

 

 

Δηθόλα 6 Ο ηξόπνο πιεξσκήο ηνπ καζεηή 

Από ηελ θαξηέια ηνπ καζεηή επηιέμηε ηξόπνο πιεξσκήο Σξίκελν ή Μήλα 
αλάινγα κε ην πώο πιεξώλεη ν καζεηήο. 
Όηαλ ην θάλεηε απηό ίζσο λα εξσηεζείηε αλ ζέιεηε λα ην θάλεηε απηό. Α-
παληήζηε Ναη. Όηαλ πιεξώλεζηε γηα ην θάζε ηξίκελν, ηζεθάξεηε ην ηξίκε-
λν πνπ πιεξσζήθαηε ή ηνλ κήλα αληίζηνηρα. 

 

3. Τπόινηπν καζεηή 

 

 

Δηθόλα 7 To ππόινηπν ηνπ καζεηή 

Σν ηξέρνλ ππόινηπν ηνπ καζεηή εκθαλίδεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ζην θάησ 
κέξνο ηεο νζόλεο. Αθξηβώο από θάησ εκθαλίδνληαη ην ζύλνιν ησλ πιεξσ-
κώλ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. (π.ρ αο πιήξσζε έλαο 
καζεηήο 54,35€ θαη ν αδεξθόο ηνπ 45,65€. Αλ ζέιεηε λα θόςεηε ζπλνιηθή 
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απόδεημε πξέπεη λα θάλεηε ην ζύλνιν ησλ 2 πιεξσκώλ. Δθεί ινηπόλ εκθα-
λίδεηαη απηό ην ζύλνιν γηα λα ζαο δηεπθνιύλεη). Αλ ζέιεηε λα κεδελίζεηε 
απηό ην ζύλνιν θάληε θιηθ επάλσ ζηνλ αξηζκό. 
 

4. Μεηαθίλεζε 

 
 

 

Δηθόλα 8 Οη επηινγέο κεηαθίλεζεο κεηαμύ ησλ καζεηώλ 

 
Σα παξαπάλσ θνπκπηά ζαο βνεζνύλ λα κεηαθηλείζηε αλάκεζα ζηνπο καζε-
ηέο. Από ηελ επηινγή Δκθάληζε Μαζεηώλ επηιέμηε πνηα γιώζζα ζέιεηε λα 
βιέπεηε ή όινπο. 
 
 

5. Γίδαθηξα 

 

 

Δηθόλα 9 Σα δίδαθηξα θαη νη εθπηώζεηο 

ε θάζε καζεηή όηαλ επηιέμεηε κηα ηάμε από ηε ιίζηα ηόηε δίπια ζηελ ηάμε 
εκθαλίδεηαη ην πνζό ησλ δηδάθηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο. (βιέπε I. 6. 

) 
Αλ βάιεηε έθπησζε ζην αληίζηνηρν πεδίν, ηόηε απηόκαηα πξνζαξκόδεηαη θαη 
ην πνζό ησλ δηδάθηξσλ. Σν checkbox δίπια ζηα Δη. Γίδαθηξα, αλ ην ηζε-
θάξεηε ηόηε ηα δίδαθηξα δελ πξνζαξκόδνληαη απηόκαηα κε ηελ ηάμε θαη 
ηελ έθπησζε. 
 

6. Δγγξαθή λένπ καζεηή 

 

 

Δηθόλα 1 ηνηρεία ειέγρνπ καζεηή 

Πάληα όηαλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε έλα καζεηή παηάκε ην θνπκπί «Νέα» 
πκπιεξώλνπκε ηα πεδία πνπ ζέινπκε θαη παηάκε «Απνζήθεπζε» 
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7. Γηαγξαθή Μαζεηή 

 
Όηαλ ζέινπκε λα δηαγξάςνπκε έλαλ καζεηή παηάκε ην θνπκπί «Γηαγξα-
θή». Μαδί κε ηα ζηνηρεία ηνπ καζεηή δηαγξάθνληαη θαη νη πιεξσκέο πνπ 
έρνπλ γίλεη θαη νη Απνπζίεο πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη ζ’ απηόλ. 
 

8. Αλαδήηεζε Μαζεηή 

 

 

Δηθόλα 10 Σν πιαίζην αλαδήηεζεο 

Αλ ζέιεηε λα αλαδεηήζεηε έλαλ καζεηή, εηζάγεηε ιίγα γξάκκαηα από ην 

όλνκά ηνπ ζην ιεπθό πιαίζην θαη παηήζηε «Αλαδήηεζε». Σν πηπζζόκελν 
πιαίζην πην θάησ ζαο επηηξέπεη λα επηιέμεηε ην ζηνηρείν πνπ αλαδεηάηε. 
Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε Όλνκα, Σειέθσλν, Σάμε, Γηεύζπλζε. Η αλαδήηε-
ζε γίλεηαη θαη κέζα ζην όλνκα πνπ ζεκαίλεη όηη αλ δώζεηε «δνπ» ζα ζαο 
επηζηξέςεη ην απνηέιεζκα Παπαδνπνπινο, Παπαδνπνπινπ θιπ. 
 
Αλ βξεζεί κηα κόλν εγγξαθή πνπ λα πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ δώζαηε ηόηε 
κεηαθέξεζηε ζ’ απηήλ. Αλ βξεζνύλ πάλσ από κηα ηόηε εκθαλίδεηαη ην πην 

θάησ παξάζπξν. 
 

 

Δηθόλα 11 Σν παξάζπξν εκθάληζεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

Γηα λα κεηαθεξζείηε ζηνλ καζεηή πνπ ζαο ελδηαθέξεη παηήζηε πάλσ ζηνλ 
αξηζκό ηνπ εθεί πνπ δείρλεη ην βέινο. 
 

9. Μαγλεηηθή Κάξηα Reader 

 
Σν πξόγξακκα PowerOffice ζπλεξγάδεηαη θαη κε καγλεηηθέο θάξηεο. Αλ έρε-
ηε θάπνηα ζπζθεπή απηνύ ηνπ είδνπο εγθαηεζηεκέλε ηόηε παηήζηε ζην κε-
λνύ Δπηινγέο – Αληηζηνίρεζε κε θάξηα Reader γηα λα αληηζηνηρίζεηε ηνλ 
θσδηθό πνπ πεξηέρεη ε θάξηα κε ηνλ θσδηθό ηνπ καζεηή. 
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Δηθόλα 12 Αληηζηνίρεζε κε θάξηα Reader 

Όηαλ έρεηε θάλεη ηελ αληηζηνίρεζε είλαη πνιύ εύθνιν λα βξίζθεηε ηνπο κα-
ζεηέο ζαο παηώληαο ην θνπκπί  

 θαη εηζάγνληαο ηελ θάξηα ζηελ εηδηθή ζπζθεπή. Σόηε εκθαλίδε-
ηαη έλα παξάζπξν όπσο πην θάησ. 

 

Δηθόλα 13 Δύξεζε καζεηή κε καγλεηηθή θάξηα 

Αλ βξεζεί ν καζεηήο ηόηε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηα θαηάιιεια πε-
δία. 
 

10. Μελνύ Δπηινγέο 

 

   
 
 

Δηθόλα 14 Σν κελνύ Δπηινγέο ησλ Μαζεηώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν κελνύ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα γηα  
o Πέξαζκα ζην πξόγξακκα ηνπ Ιζηνξηθνύ 

o Πξνζζήθε καζεηή από ην Ιζηνξηθό 
o Δκθάληζε θαη θαηαρώξεζε Απνπζηώλ 
o Δκθάληζε θαη θαηαρώξηζε Ωξώλ δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

θάλνπλ κόλνη ηνπο θαη πιεξώλνπλ κε ηελ ώξα 
o Αληηζηνίρεζε κε θάξηα Reader αλ ππάξρεη 
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o Δθηύπσζε όισλ ησλ πιεξσκώλ ηνπ καζεηή 
o Γεκηνπξγία λένπ καζεηή κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ηνπ καζεηή πνπ 

έρνπκε κπξνζηά καο 
 

 

11. Γηάθνξα Δξγαιεία 

 
Παηώληαο ην θνπκπί «Γηάθνξα» καο εκθαλίδεηαη ην πην θάησ παξάζπξν. 
 

 

Δηθόλα 15 Γηάθνξα Δξγαιεία 

 

i. Υξεκαηννηθνλνκηθά 

 
Απηή ε επηινγή αθνύ θάλεη κηα ζάξσζε ησλ καζεηώλ καο εκθαλίδεη ην πα-
ξαθάησ παξάζπξν. 

 

 

Δηθόλα 16 Απνηέιεζκα επηινγήο Υξεκαηννηθνλνκηθά 

’ απηό ην παξάζπξν εκθαλίδνληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ καζεηή θαη 

παηώληαο εθεί πνπ δείρλεη ην βέινο, δειαδή ζηηο επηθεθαιίδεο ησλ ζηε-
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ιώλ, ηαμηλνκνύκε ηα απνηειέζκαηα. Αθόκε εκθαλίδνληαη θαη ηα ζύλνιν ζην 
θάησ κέξνο.  
Παηώληαο “Print” παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ εθηππσηή. 
 

ii. Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκώλ 

 
Απηή ε επηινγή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην παξαθάησ παξάζπξν. 

 

 

Δηθόλα 17 Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκώλ 

Παηώληαο πάλσ ζην «ID» ηνπ θάζε καζεηή, από πίζσ ην παξάζπξν κεηα-
θέξεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή. 
Έρνπκε αθόκε ηελ δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο εθηύπσζεο παηώληαο ην 
θνπκπί «Print». 

 

iii. Μαζεηνιόγην 

 

Με απηήλ ηελ επηινγή έρνπκε έλα παξάζπξν ζαλ ην παξαθάησ 
 

 

Δηθόλα 18 Μαζεηνιόγην 

Από ην θάησ κέξνο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε όινπο ηνπο καζεηέο (all) ή 
θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο. 
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Καη πάιη ηα απνηειέζκαηα κπνξνύκε λα ηα πάξνπκε ζηνλ εθηππσηή. 
 

iv. Αμία Δγγξαθώλ 

 
Απηή ε δπλαηόηεηα, αθνύ ζαξώζεη ηηο εγγξαθέο καο, καο δείρλεη ην ζύλν-
ιν ησλ δηδάθηξσλ γηα ηνπο καζεηέο πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη. 

 

v. Μεηαθνξά αξρείνπ καζεηώλ ζην πξόγξακκα Βαζκνινγίαο 

 
Η επηινγή απηή ζα κεηαθέξεη όινπο ηνπο καζεηέο ή ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηνλ 
νπνίν βξίζθεζηε ζην πξόγξακκα βαζκνινγίαο. 
Μεηά ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή «Βαζκνινγία» ζα βξείηε όινπο απηνύο 
ηνπ καζεηέο εθεί θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο μαλαγξάςεηε. 
πκβνπιεπηείηε ηε παξάγξαθν «Ρπζκίζεηο» γηα απηήλ ηελ ελέξγεηα (ειίδα 
4) 
 

12. Σακείν 

Με ηελ επηινγή απηή εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν ζαλ ην παξαθάησ 
 

 

Δηθόλα 19 Δκθάληζε Σακείνπ 

 
Δδώ κπνξείηε λα επηιέμεηε γηα πνηα ρξνληθή πεξίνδν ζέιεηε λα δείηε ην ηα-
κείν επηιέγνληαο «Από – Μέρξη», αλ ζέιεηε λα δείηε γηα θάπνην κήλα επηιέ-
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γνληαο ην «ύλνιν κελώλ», γηα πνην έηνο ζπκπιεξώλνληαο ην έηνο θαη αλ 
ζέιεηε κπνξείηε λα δείηε ην ηακείν γηα θάζε γιώζζα μερσξηζηά. 
Παηώληαο “Chart” βιέπεηε ην γξάθεκα ηνπ Σακείνπ. 
 

13. Απόδεημε 

 
Με ην θνπκπί «Απόδεημε» εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν. 
 

 

Δηθόλα 20 Σν παξάζπξν εθηύπσζεο απόδεημεο 

ην πιαίζην «Πνζό» εκθαλίδεηαη ην πνζό πνπ κόιηο εηζπξάμακε. Σν «Τπό-
ινηπν» εκθαλίδεη ην ηξέρνλ ππόινηπν ηνπ καζεηή. Όια ηα πεδία ζε απηό ην 

παξάζπξν είλαη δπλαηόλ λα ηα αιιάμνπκε θαηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο. 
 
Η εθηύπσζε γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηελ ζύξα ηνπ εθηππσηή θαη δελ ρξεζηκν-
πνηείηαη ν driver ηνπ εθηππσηή έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα εθηππώζνπκε ζε 
κεραλνγξαθεκέλν ζπλερόκελν ραξηί. Δπεηδή όκσο ζα εθηππώζνπκε ειιε-
ληθνύ ραξαθηήξεο ζα πξέπεη λα έρνπκε ξπζκίζεη ηνλ εθηππσηή καο έηζη 
πνπ λα είλαη δπλαηή ε εθηύπσζε Διιεληθώλ ζε DOS Mode. Πξνεπηιεγκέλα 
νη εθηππσηέο Dot Matrix δελ εθηππώλνπλ Διιεληθά ζην DOS. πκβνπιεπ-

ηείηε ην εγρεηξίδην ηνπ εθηππσηή ζαο γηα ην πώο ζα αιιάμεηε ηελ ξύζκηζε 
απηή. 
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III.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Με ην πξόγξακκα Βαζκνινγίαο κπνξείηε λα πεξλάηε ηελ βαζκνινγία ησλ 
καζεηώλ ζαο ζην παξαθάησ παξάζπξν 
 

 

Δηθόλα 21 Σν παξάζπξν ηεο Βαζκνινγίαο 

  
Σα καζήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην αξηζηεξό κέξνο είλαη απνηέιεζκα ησλ 
θαηαρσξήζεσλ ζην αξρείν lessons.txt. κπνξείηε λα ηα αιιάμεηε γηα ηηο δη-
θέο ζαο αλάγθεο. 
Σν πξόγξακκα βγάδεη κέζν όξν ηξηκήλνπ θαη γεληθό κέζν όξν. 
Δηζαγσγή καζεηή δελ κπνξείηε λα θάλεηε κηαο θαη απηό γίλεηαη κόλν από 
ην πξόγξακκα ησλ Μαζεηώλ (βιέπε II. 11. v. ). Παξόια απηά κπνξείηε λα 
θάλεηε επεμεξγαζία θαη δηαγξαθή. 

Αλ ζέιεηε λα βάιεηε δεθαδηθά ηόηε βάιηε ηειεία αληί γηα θόκκα. 
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IV.  ΚΑΘΗΓΗΣΔ 

 
Σν πξόγξακκα ησλ θαζεγεηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα νλνκα-
ζηεί πξόγξακκα κηζζνινγίνπ. 
Με ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ PowerOffice κπνξείηε λα θξαηάηε ηα ζηνη-
ρεία ησλ θαζεγεηώλ ζαο θαη λα θαηαρσξείηε ηηο πιεξσκέο πξνο απηνύο. 

 

 

Δηθόλα 22 Σν module Καζεγεηέο 

Καη εδώ ηζρύνπλ νη ίδηνη θαλόλεο εηζαγσγήο – δηαγξαθήο θαη αλαδήηεζεο 
όπσο ζηνπο «Μαζεηέο» 
 

V.  ΙΣΟΡΙΚΟ 

 

Σν πξόγξακκα ηνπ Ιζηνξηθνύ είλαη θάηη αληίζηνηρν κε ην πξόγξακκα ησλ 
Μαζεηώλ κε ηελ δηαθνξά όηη ζ’ απηό έρνπκε ηνπο παιηνύο καο καζεηέο. 
Σν ρξεζηκνπνηνύκε θαηά θύξην ιόγν γηα λα εηζάγνπκε (βι ζειίδα 10)από 
απηό ηνπο καζεηέο ηεο θαηλνύξηαο ρξνληάο πνπ ζπλερίδνπλ θαη θέηνο. 
 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληά πεξλάκε πξώηα ό-
ινπο ηνπο καζεηέο ζην Ιζηνξηθό (βιέπε  II. 10. ) γηα λα μεθηλήζνπκε από 
ηελ αξρή. Όηαλ γξαθηεί ζην ζρνιείν καο θάπνηνο καζεηήο ν νπνίνο είλαη 

παιηόο ηόηε από ην Μελνύ Δπηινγέο – επηιέγνπκε Πξνζζήθε παιηνύ καζεηή 
– δίλνπκε ιίγα γξάκκαηα από ην όλνκά ηνπ, από ηελ ιίζηα ηνλ επηιέγνπκε 
θαη απηόο πξνζηίζεηαη ζηελ θαηλνύξηα ρξνληά. 
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VI.  ΔΞΟΓΑ 

 
ην πξόγξακκα ησλ εμόδσλ κπνξνύκε λα θαηαρσξνύκε ηα έμνδα ηνπ ζρν-
ιείνπ καο γηα λα έρνπκε κηα εηθόλα ησλ ρξεκαηηθώλ εθξνώλ καο γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
 

 

Δηθόλα 23 Σα έμνδα ηεο επηρείξεζεο 

Κάζε θνξά πνπ θαηαρσξείηε έλα έμνδν ηόηε απηό πξνζηίζεηαη ζηελ ιίζηα 
«Αηηηνινγία» γηα εύξεζε κεηά. 
Από ην «ύλνιν εμόδσλ γηα» κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη λα δείηε ην ζύλνιν 
ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλήζαηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε «Αηηηνινγία» 
 
ηα πεδία «Από – Μέρξη» κπνξείηε λα νξίζεηε ηελ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ 

νπνία ζέιεηε λα δείηε ηα έμνδα. 
 
Γίπια εκθαλίδεηαη ην ζύλνιν ησλ Δμόδσλ, ην ζύλνιν ησλ Δζόδσλ (από ην 
πξόγξακκα Μαζεηέο) θαη ην θαζαξό ππόινηπν ζε πνζνζηό. 
 
 

VII.  BACK UP 

 
Με ηελ επηινγή backup κπνξείηε λα πάξεηε αληίγξαθα αζθαιείαο γηα ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ ζαο ζε νπνηνδήπνηε απνζεθεπηηθό κέζν ζέιεηε. 
Πάληα θαηά ηελ απνζήθεπζε πξνηείλεηε ην όλνκα students θαη ε κέξα ηεο 
εβδνκάδαο. 
 
Πξνηείλνπκε λα παίξλεηε ηαθηηθά backup 
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VIII.  ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ 

 
Σν πξόγξακκα κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη ζε δίθηπν. Ο ππνινγηζηήο πνπ ζα 
θηινμελεί ηελ βάζε δεδνκέλσλ students.mdb ζα πξέπεη λα έρεη θνηλή ρξή-
ζε ηνλ δίζθν ηνπ κε πιήξε πξόζβαζε ζηνλ ρξήζηε πνπ ζέιεη λα έρεη πξό-
ζβαζε ζ’ απηή. 
 
Σν πξόγξακκα κπνξεί λα εθηειεζηεί είηε κε ζπληόκεπζε δηθηύνπ είηε αιιά-

δνληαο ηελ δηαδξνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην πξόγξακκα «Ρπζκίζεηο» 
(βιέπε I. 1. ) 
 
Πξηλ ην θάλαηε απηό ειέγμηε αλ έρεηε ηελ απαξαίηεηε άδεηα από ηε Lexicon 
Software γηα δίθηπν. 
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