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Καλώς ήλθατε στο POS Dynamics 
 

Με αυτό το εγχειρίδιο θα προσπαθήσουμε να σας διευκολύνουμε όσο γίνεται 
περισσότερο και να σας βοηθήσουμε να γνωρίσετε όλες τις λειτουργίες του 

προγράμματος.  
 

 
Κεντρική οθόνη του προγράμματος 

 

 

ΑΡΧΕΙΑ 

Το πρόγραμμα αν το εγκαταστήσατε στον προεπιλεγμένο κατάλογο, βρίσκε-
ται στον δίσκο C στο κατάλογο Program Files και στον υποκατάλογο POS. 

 
POS.exe - Είναι το εκτελέσιμο αρχείο  
POS.mdb – Είναι η βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία που έχετε καταχω-

ρήσει. 
Header.txt – Είναι το κείμενο που θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της απόδει-

ξης 
Footer.txt -  Είναι το κείμενο που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της απόδει-

ξης 
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ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

  

 
 
Η παραπάνω εικόνα βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Μενού και ονομάζεται 

Γραμμή Εργαλείων 
 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 

Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος, για την σωστή του λειτουργία 

χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάποια βήματα. Αυτά αναλύονται παρακάτω 

ΒΗΜΑ 1 - Ρυθμίσεις 

Πρώτα θα πρέπει από τη γραμμή εργαλείων- Ρυθμίσεις να ορίσουμε τη χρήση 
την οποία παρακολουθούμε, π.χ από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2012.  

 
Πρέπει στην ίδια καρτέλα να συμπληρώσουμε τον αριθμό των ειδών που θα 

εκτυπώνονται στο τιμολόγιο ,π.χ μέχρι 15 είδη στο τιμολόγιο (εξαρτάται από 
το χαρτί που θα χρησιμοποιήσουμε) 
 

Επίσης πρέπει να επιλέξουμε και το που θα γίνει η εκτύπωση, οπότε επιλέ-
γουμε τους εκτυπωτές. 
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ΒΗΜΑ 2 – Καταχώρηση Πελατών 

 

Καταχωρήστε τους Πελάτες σας 
 

Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Πελατες.  
Πατάμε Προσθήκη, συμπληρώνουμε τα στοιχεία του πελάτη και πατάμε Α-
ποθήκευση. 

 
Στην καρτέλα Παραγγελίες θα εμφανίζονται οι παραγγελίες του συγκεκρι-

μένου πελάτη. 
 

Στην καρτέλα Είδη εμφανίζονται τα προϊόντα που έχει αγοράσει ο πελάτης.  
 
Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ο πελάτης με το όνομα ΠΕΛΑΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
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Κάθε πώλησης που γίνεται μέσω του POS γίνεται για τον Πελάτη Λιανικής 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΒΗΜΑ 3 – Καταχώρηση Ειδών 

 

Καταχωρήστε τα Είδη σας 
 

Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Είδη. Πατάμε Προσθήκη, συμπληρώ-
νουμε τα πεδία και πατάμε Αποθήκευση. 
 

Στον κωδικό δίνουμε έναν μοναδικό αριθμό ή κείμενο για το είδος που κατα-
χωρείτε μέχρι 10 χαρακτήρες. Αν βρεθεί ότι υπάρχει και άλλο είδος με τον 

ίδιο κωδικό η καταχώρηση δεν επιτρέπεται. 
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Στο πεδίο Τύπος επιλέγουμε τον τύπο του είδους, αν ο τύπος που επιθυμού-
με δεν υπάρχει στη λίστα το πληκτρολογούμε εμείς 

 
Αν κάποιο προϊόν συντίθεται από κάποια άλλα προϊόντα τότε στο πεδίο Συ-

ντίθεται από συμπληρώνουμε τον κωδικό και την περιγραφή των προϊό-
ντων. Κατά την πώληση ή την αγορά του προϊόντος θα αφαιρεθούν ή θα 
προστεθούν αντίστοιχα στην αποθήκη μας και τα προϊόντα που συμπληρώ-

σαμε.  
 

 

 
 
Τα απαραίτητα πεδία είναι ο Κωδικός, το όνομα, η τιμή πώλησης, η κατηγο-

ρία, η κατηγορία ΦΠΑ, η κατηγορία ταμειακής και ο εκτυπωτής. 
 
 

 

Καταστάσεις 
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Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Καταστάσεις. Στην καρτέλα αυτήν 

έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποιες συγκεντρωτικές κινήσεις του κατα-
στήματος σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
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ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑ 
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ. 

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. 
 

1. Από τη γραμμή εργαλείων επιλέγουμε Τραπέζια. 
 

2. Επιλέγουμε το τραπέζι. 

 
 

 
 

Αν επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε την διάταξη των τραπεζιών έτσι ώστε η 
εκόνα που βλέπετε να ανταποκρίνεται με κάποιο τρόπο στο δικό σας κατά-

στημα 
 

Ακόμη μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό των τραπεζιών που θα 
εμφανίζονται. Ο ανώτερος αριθμός τραπεζιών είναι το 120. 
Αυτό γίνεται από τις Ρυθμίσεις της εφαρμογής. 
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POS 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Κατηγορίες Ειδών 

Είδη επιλεγμένης 

κατηγορίας 

Είδη στην Από-

δειξη 

Εκτυπώνει στον εκτυπωτή 
την παραγγελία στην κου-

ζίνα ή στο μπαρ 

Καταχωρεί την παραγγε-
λία χωρίς να εκτυπώνει 

απόδειξη 

Εκτυπώνει απόδειξη σε 

εκτυπωτή ή ταμειακή μη-

χανή 

Αύξηση 

ποσότητας 

Μείωση 

ποσότητας 



[  POS DYNAMICS ] Lexicon Software 

 

 

11 Back Up | Lexicon Software 

 
 

 

Back Up 

 

 
Συνιστάται να παίρνεται Back Up της βάσης δεδομένων σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα σε διαφορετικές περιοχές του δίσκου σας είτε σε άλλες μονάδες 

αποθήκευσης για μεγαλύτερη ασφάλεια 
 

 

Παραστατικά πωλήσεων 

 

 
 
 

Από αυτό το παράθυρο μπορείτε να προβάλλετε αναλυτικά όλες τις κινήσεις 
που έχουν γίνει 
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Επιλογές Εκτύπωσης 

 

Το πρόγραμμα POS Dynamics έχει 4 επιλογές εκτύπωσης οι οποίες καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας ενός φορολογικού μηχανισμού 
 

 
 
Dot Matrix με το κείμενο LPT1 από κάτω 

Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα εκτυπώνει κατευθείαν στην θύρα LPT1 
και στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 437. Αν το πρόγραμ-
μα του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα capture της θύρας 

LPT1 τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το εκτυπώσει.  
Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Dot Matrix 

 
Dot Matrix με κείμενο από κάτω την διαδρομή ενός αρχείου π.χ 
C:\samtec.prn 

Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα δημιουργεί το παραπάνω αρχείο και 
στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 437. Αν το πρόγραμμα 

του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα ανάγνωσης ενός αρχείου 
τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το προωθήσει στον ε-
κτυπωτή που έχετε ορίσει. Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Dot Matrix 

 
Inkjet/Laser 

Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα εκτυπώνει κατευθείαν στον προεπιλεγ-
μένο εκτυπωτή και στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 928 
δηλαδή Windows. Αν το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού έχει την 

δυνατότητα capture του προεπιλεγμένου εκτυπωτή, τότε θα προσθέσει σή-
μανση στο παραστατικό  

και θα το προωθήσει στον εκτυπωτή που έχετε ορίσει 
Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Inkjet/Laser 
 

Αρχείο με κείμενο από κάτω την διαδρομή ενός αρχείου π.χ 
C:\test.prn 

Με αυτήν την επιλογή το πρόγραμμα δημιουργεί το παραπάνω αρχείο και 
στέλνει τους Ελληνικούς χαρακτήρες σε code page 928 δηλαδή Windows.. 

Αν το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού έχει την δυνατότητα ανά-
γνωσης ενός αρχείου τότε θα προσθέσει σήμανση στο παραστατικό και θα το 
προωθήσει στον εκτυπωτή που έχετε ορίσει. 

Χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο σε Inkjet/Laser 
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Ρυθμίσεις για Vista 

 
Απενεργοποιήστε το UAC 
 

Ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου - Λογαριασμοί χρηστών και αφού επιλέξετε τον 
χρήστη σας τότε απενεργοποιήστε το User Account Control 

 
Κάντε επανεκκίνηση 
 

Εγκατάσταση 
 

Εγκαταστήστε την εφαρμογή  
 

Εκτελέστε το αρχείο Vista_reg.bat που θα βρείτε στο CD στον φάκελο 
Support 
 

Εκτέλεση 
 

Εκτελέστε το πρόγραμμα 
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