ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

iBΟΧ
Α.Δ.Η.Μ.Ε./Φ.Η.Μ.

Αριθμός Έγκρισης Υπουργείου Οικονομικών : 15DSE630/13-11-19

Αγαπητέ επαγγελματία, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση σας και να σας
συγχαρούμε για την επιλογή σας. Ο ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ είναι κατασκευασμένος με υλικά άριστης
ποιότητας και ηλεκτρονικά μέρη κορυφαίας τεχνολογίας. Η μηχανή διαθέτει κατάλληλη είσοδο
έτσι ώστε να λειτουργεί και με λήψη από εξωτερική πηγή. Λειτουργεί προαιρετικά και με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για την έκδοση
περίπου 800 δελτίων των 18 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα σε διάστημα δέκα
ωρών. Το πλούσιο σε δυνατότητες πρόγραμμα της, καλύπτει τις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις
της αγοράς για ενημέρωση και αποτελεσματικότητα.
Ο εργονομικός σχεδιασμός της, την καθιστά πολύ εύκολη στον χειρισμό και ο νέος χρήστης να
εξοικειώνεται πολύ γρήγορα με τις λειτουργίες του. Ο ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ κατασκευάστηκε σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του υπουργείου οικονομικών (Απόφαση ΠΟΛ.1220/13.12.2012) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για την χρήση του ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ σας, καθώς και κάποιες από
τις οδηγίες προγραμματισμού.
Πριν από την χρήση του ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ για πρώτη φορά, αφήστε το ενεργοποιημένο για
τουλάχιστον 24 ώρες. Αυτό επιτρέπει στην μπαταρία λιθίου, η οποία διατηρεί τη μνήμη του
ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ, ενώ η συσκευή είναι σβηστή, να φορτίζει πλήρως.
Για την καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ. σας προτείνουμε να
χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά.
Ακολουθήστε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε το ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ
για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά η ηλεκτροπληξία. Διαβάστε προσεκτικά
και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύουν το συγκεκριμένο τύπο
ταμειακής μηχανής.
Για οποιαδήποτε απορία η διερεύνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υπηρεσία
της BRiS S.A. δεδομένης της σοβαροί τας το στοιχειών που χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο.
Τηλεφωνά Τεχνικής Υπηρεσίας : 210 814 0000
website : www.bris.com.gr email: promo@bris.com.gr

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουμε απομακρύνει όλα τα προστατευτικά υλικά της συσκευής
2. Τοποθετείστε το εκτυπωτή σε σταθερή επιφάνεια
3. Εγκαταστήστε την συσκευή σε προστατευμένη θέση, όπου το καλώδιο τροφοδοσίας του
δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν μπορεί να υποστεί βλάβη
4. Μην εγκαθιστάτε η χρησιμοποιείτε αυτή την συσκευή κοντά σε νερό η όταν τα χέρια σας
είναι υγρά
5. Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση που πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε είναι σε ίδια με αυτή που απαιτείται για την λειτουργία της συσκευής
6. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα στην συσκευή και έπειτα στην πρίζα
7. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί όπως πρέπει επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό
8. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη,
αναθέστε την επισκευή και συντήρηση σε εξειδικευμένο τεχνικό
9. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη
10. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα πριν από τον κάθε καθαρισμό

Περιεχόμενα Συσκευασίας

• 1 χ τροφοδοτικό
• 1x Καλλώδιο Ρεύματος
• 1 χ βιβλίο επισκευών και συντήρησης
• 1 χ ηλεκτρονικό βιβλίο οδηγιών χρήσης
• 1 χ Καλώδιο δικτύου για σύνδεση της συσκευής web στο δίκτυο
• 1 χ Προστατευτικό καπάκι για το διακόπτη ΟΝ/OFF

Θύρες Διασύνδεσης

• 1 Τροφοδοσία ρεύματος
• 2 Θύρα εισόδου ηχείων ( για λειτουργία Ράδιο)
• 3 Θύρα Serial για σύνδεση με περιφερειακές συσκευές
• 4 Έξοδος συρταριού RJ11
• 5 Θύρα USB
• 6 Θύρα Μicro SD Card ( Εξωτερική )
• 7 Θύρα PS2 για σύνδεση με πληκτρολόγιο
• 8 Θύρα Ethernet
• 9 (3) Buttons για χρήση του ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ

• Εκτυπωτής 1 θέσης
• Πλάτος χαρτοταινίας 80 χιλιοστά
• Διάμετρος 80 χιλιοστά
• Εκτύπωση 32 χαρακτήρων
• GPRS

Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά -- Δυνατότητες
Δυνατότητες
Βασικά Μέρη
• Αυτόματη προσαρμογή σε χειμερινή και θερινή ώρα
• 10 Χειριστές (Ελάχιστο) έως 99 Χειριστές (Μέγιστο) και με κρυφό κωδικό
• Αποστολή email
• Διαδικτυακό Ράδιο με δυνατότητα ρύθμισης ήχου
• Φωνητική Εντολή
• Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι
• Τιμοκατάλογοι ανά Πελάτη
• Πίστωση ανά απόδειξη - αποθήκευση υπολοίπου ανά πελάτη
• Δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου
• Πολλαπλοί Τρόποι Πληρωμής
• Δυνατότητα επιλογής πιστωτικών καρτών
• Ταμίες με κωδικό χρήστη
• Κωδικολόγιο πελατών
• Loyalty Cards
• Δημιουργία και καταχώρηση πόντων
• Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας
• Δυνατότητα επικεφαλίδων - υπότιτλου
• Δυνατότητα εμφάνισης Barcode
• Δυνατότητα εμφάνισης δύο λογότυπων
•

Βασική ομάδα PLU

• Δεύτερη ομάδα PLU με τιμές υποκαταστημάτων
• Πολλαπλές προγραμματισμένες τιμές

• Ανάλυση καταγραφής αποθήκης
• Εύκολη και γρήγορη απογραφή
• Δυνατότητα εισαγωγής XML/Excel αρχεία
• Τρόποι πληρωμής με πιστωτική κάρτα, πίστωση, επιταγή, μετρητά
• Εκτυπώσεις ποσού και ποσοστιαίες σε τεμάχιο και μερικό σύνολο
• Διορθώσεις σε τελευταία η προηγούμενη καταχώρηση και ολική ακύρωση
• Αναφορές οικονομικές, ειδών, αποθήκης, στατιστικών, πωλήσεων, ωριαίες, χειριστών, ομάδων
και αναγνώσεις φορολογικής μνήμης αναλυτικές και συνοπτικές.
• Απομακρυσμένη σύνδεση στην ταμειακή
• Δυνατότητα απομακρυσμένης βοήθειας
• Πλήρη περιγραφή προϊόντων, ποσότητας και τιμής
• Οθόνη πελάτη
• Δυνατότητα οθόνης πελάτη (μεγάλη ευανάγνωστη)
• Δυνατότητα προβολής διαφημιστικών στην οθόνη πελάτη ( εικόνες & βίντεο)
• Επιλογή τοποθέτησης widgets στην οθόνη πελάτη ( καιρός, νέα, κ.α.)
• Σύνδεση με εξωτερική οθόνη
• Σύνδεση με εκτυπωτές κουζίνας
• Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
• Αυτόματη λειτουργία ύπνου (sleeping mode) όταν η συσκευή δεν λειτουργεί για 30 λεπτά

Επικοινωνία & Σύνδεση με περιφερειακά
• Ηλεκτρονικό υπολογιστή
• Barcode Scanner - Serial - USB - PS2
• Ηλεκτρονικό Ζυγό
• Θερμικό Εκτυπωτή
• MSR
• eFT POS
• Point of Sales
• Τραπεζικό Τερματικό
• Προγραμματιζόμενο Πληκτρολόγιο
• Σύνδεση με Tablet ( Windows, Android, iOS)
• Κερματοδέκτη
• Customer Display
• Poll Display VGA
• Ηλεκτρονικά Συρτάρια

Διαστάσεις Epson iBOX

ΥΨΟΣ

13,5 cm

ΠΛΑΤΟΣ

14 cm

ΜΗΚΟΣ

20 cm

ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ
1. Σηκώστε το καπάκι του εκτυπωτή
2. Απομακρύνεται το καρούλι χαρτοταινίας και καθαρίστε την κεφαλή
3. Τοποθετήστε την νέα χαρτοταινία μέσα στον εκτυπωτή
4. Κλείστε το καπάκι του εκτυπωτή και πάτησε το πλήκτρο (προώθηση
χαρτοταινίας)

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικές χαρτοταινίες όπου είναι χρωματισμένες
με κόκκινο στο τέλος κάθε ρολού με την υπόδειξη ότι το χαρτί πρόκειται να τελειώσει.

Εξωτερικό Πληκτρολόγιο ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ
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Αν ο χρόνος χρήσης της μπαταρίας γίνεται όλο και πιο σύντομος μετά τη φόρτιση της,
τότε η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια μπαταρία
Μπορείτε να ελέγχεται την ζωή της μπαταρίας καθώς και την κατανάλωση της, μέσα από
το web interface του iBOX
Όταν ο ΑΔΗΜΕ/ΦΗΜ δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα , η μπαταρία
αποφορτίζεται σταδιακά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ WEB INTERFACE & ΕΞ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ / ΚΛΕΙΔΙ

λειτουργία αλλαγής επίπεδου/ πρόσβαση στο
μενού

ΔΙΟΡΘΩΣΗ/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

διαγραφή - διόρθωση τελευταίας
καταχώρησης είδους η τμήματος

CRL

ακύρωση αριθμού η τιμής / καθαρισμός
οθόνης

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

προώθηση χαρτιού

ΔΙΠΛΑ/ ΑΛΛΑΓΗ/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

εισαγωγή αρνητικών τιμών για επιστροφή
ειδών/τμημάτων / ακύρωση απόδειξης

Α / ΤΙΜΗ / ΑΦΜ

ερώτηση τιμής/ ελεύθερη τιμή/ αναζήτηση/
καταχώριση ΑΦΜ

& / ΩΡΑ/ ΣΥΡΤΑΡΙ

εμφάνιση ώρας/ημερομηνίας / άνοιγμα
συρταριού

ΜΟΝΑ/ -%/ -ΠΟΣΟ

καταχώρηση ποσοστιαίας έκπτωσης είδους τμήματος / έκπτωση συνολικού ποσού

ΨΗΛΑ/ Χ/ ΕΡΩΤΗΣΗ

πολλαπλασιασμός / ερώτηση τιμής είδους τμήματος - πελάτη

SPACE/ ΕΙΔΟΣ / ΣΤΟΚ

κενό / αναζήτηση - πώληση είδους /
αναζήτηση αποθήκης

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΤΑΜΙΑΣ

αναζήτηση πελάτη / αριθμός ταμία

- /ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΚΩΔ.ΕΚΠΤ

ανάληψη είσπραξης / κωδικός έκπτωσης

+/Ζ/Χ

έκδοση δελτίου Ζ/ έκδοση δελτίου Χ

ΠΑΝΩ / ΠΙΣΤΩΣΗ / ΕΠΙΤΑΓΗ

πίστωση χρημάτων σε πελάτη/ επιταγή

ΚΑΤΩ/ Π.ΚΑΡΤΑ / ΚΟΥΠΟΝΙ

ολοκλήρωση πωλήσεων με πιστωτική κάρτα /
εξαργύρωση κουπονιού

Χ / ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / ΣΧΟΛΙΟ

εκτύπωση του μερικού συνόλου / εμφάνιση
ρέστων / σχόλιο στην απόδειξη η παραγγελία

CHECK / ΜΕΤΡΗΤΑ / ΚΩΔ.ΠΛΗΡ

χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μιας
διαδικασίας / ολοκλήρωση πωλήσεων

ΦΠΑ / ΕΙΔΟΣ

πλήκτρα με προκαθορισμένη τιμή και ΦΠΑ /
αναζήτηση είδους
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χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμών
και χαρακτήρων

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ OFF
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Z KAI X

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Ζ
ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Χ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ /ΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΣΩΣΙΜΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ XML
ΕΙΔΗ - PLU
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ
ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
ΠΡΟΓ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ/ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ζ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕ 2 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ Ζ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΘΥΡΑ EXPANSION PORT

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ BARCODE

ΣΥΡΤΑΡΙ

BARCODE ΕΙΔΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BARCODE ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

BARCODE ΠΕΛΑΤΩΝ
BARCODE ΠΛΗΡΩΜΩΝ
BARCODE ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ
BARCODE ΕΝΤΟΛΩΝ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΚΡΥΨΙΜΟ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ/ΑΥΞΗΣΗΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΡΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
ΧΡΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ Ζ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΕΛΑΤΗ
BARCODE ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ Ζ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΝΕΤ BIOS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP
SUBNET MASK
DHCP ΕΝΕΡΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ GATEWAY
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΟΥ DNS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. DNS
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑC
ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL
ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ EMAIL
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ EMAIL
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ EMAIL BBC
EMAIL SERVER URL
EMAIL USERNAME
WEB SERVICE HOST NAME
WEB SERVICE HOST PORT
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WEBSERVICE
WEB SERVICE URL
HTTP SERVER
HTTP SERVER PORT
SSL PORT
COOKIE PARSING
FTP SERVER
WEB RADIO
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΕΙΩΝ
ΟΝΟΜΑ RADIO HOST
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ RADIO
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ IP
ΩΡΑ ΑΠΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΣΩΣΙΜΟ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ XML

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Χ
Σε αυτή την θέση λειτουργίας μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις ημερήσιων η
περιοδικών αναφορών, χωρίς να μηδενίζονται τα δεδομένα των
αναφορών

Έκδοση ημερήσιου Χ από το WEB πληκτρολόγιο
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ

Πατάμε το κλειδί μέχρι να δούμε
αναφορές Ζ & Χ και στην συνέχεια
πατάμε το πλήκτρο check για να μπούμε
στο μενού στην συνέχεια με τα βελάκια
πάμε εκεί που λέει ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Χ” και πατάμε το
πλήκτρο “check” για την έκδοση του

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ /ΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ

Έκδοση ημερήσιου Χ από το εξωτερικό πληκτρολόγιο
Για την έκδοση του ημερήσιου δελτίου Χ πατάμε το πλήκτρο “ΚΛΕΙΔΙ” μέχρι
να μας εμφανίσει στην οθόνη την επιλογή “Αναφορές Ζ και Χ” και πατάμε
το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”
Στην συνέχεια με τα πλήκτρο ‘’Π. ΚΑΡΤΑ” η “ΠΙΣΤΩΣΗ”βρίσκουμε την
λειτουργία “ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Χ”
Πατώντας το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ” η ταμειακή μηχανή θα ξεκινήσει να
τυπώνει το ημερήσιο δελτίο Χ

Σύντομη διαδικασία έκδοσης ημερήσιου δελτίου Χ από Buttons
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ok για την εκτύπωση του menu
επιλογών εκτύπωσης, στην συνέχεια πατάμε μια φορά το πλήκτρο
(+) για να αλλάξουμε επιλογή, ο εκτυπωτής θα τυπώσει " επιλογή
2¨" τότε πατάμε το πλήκτρο ok μια φορά και το δελτιο Χ θα
εκτυπωθεί στον εκτυπωτή

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ Ζ
Σε αυτή την θέση λειτουργίας μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις ημερήσιων η
περιοδικών αναφορών, με ταυτόχρονο μηδενισμό των δεδομένων των
αναφορών

Έκδοση ημερήσιου Ζ από το εξωτερικό πληκτρολόγιο
Για την έκδοση του ημερήσιου δελτίου Ζ πατάμε το πλήκτρο “ΚΛΕΙΔΙ” μέχρι να
μας εμφανίσει στην οθόνη την επιλογή “Αναφορές Ζ και Χ” και πατάμε το
πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”
Στην συνέχεια με τα πλήκτρο ‘’Π. ΚΑΡΤΑ” η “ΠΙΣΤΩΣΗ”βρίσκουμε την λειτουργία
“ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ”
Πατώντας το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ” η ταμειακή μηχανή θα ξεκινήσει να τυπώνει
το ημερήσιο δελτίο Ζ , καθώς θα κάνει την ηλεκτρονική μεταφορά αυτόματα θα
σας γυρίσει στο μενού “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ” της ταμειακής μηχανής

Σύντομη διαδικασία έκδοσης ημερήσιου δελτίου Ζ από WEB πληκτρολόγιο
Πατάμε το κλειδί μέχρι να δούμε αναφορές Ζ & Χ και στην συνέχεια πατάμε το
πλήκτρο “check” για να μπούμε στο μενού στην συνέχεια με τα βελάκια πάμε εκεί
που λέει ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Z” και πατάμε το πλήκτρο “check”
για την έκδοση του.
Στην συνέχεια ο εκτυπωτής θα μα ρωτήσει εάν η ώρα και η ημερομηνία είναι
σωστή πατώντας το πλήκτρο … θα μας εμφανιστεί η ώρα και η ημερομηνία στην
οθόνη του ταμείου πατώντας το πλήκτρο “check” τυπώνεται στο Ζ.
Στο τέλος μας ζητάει να πατήσουμε το πλήκτρο “check” για να επιβεβαιώσουμε
την ηλεκτρονική μεταφορά

Σύντομη διαδικασία έκδοσης ημερήσιου δελτίου Ζ από Buttons
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ok για την εκτύπωση του menu
επιλογών εκτύπωσης, στην συνέχεια πατάμε μια φορά το πλήκτρο
ok και το Ζ θα εκδοθεί

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Από WEB πληκτρολόγιο
Επιλέξτε τη θέση ‘’Αναφορές Ζ & Χ” με το πλήκτρο “ΚΛΕΙΔΙ’’ και στην συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο “check”
Στην συνέχεια με τα βελάκια βρίσκεται την λειτουργία ‘’ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΦΟΡΙΑΣ’’ και πατάτε το πλήκτρο “check”
Βάση των επεξηγήσεων του πίνακα , επιλέγετε την αναφορά που επιθυμείτε να εκτυπώσετε
πατώντας το πλήκτρο “check”

Α/Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ζ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΑ Ζ
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
Ζ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ
Ζ

ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΑ Ζ
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
Ζ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ
Ζ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΑ Ζ
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΣΑ
Ζ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ
Ζ

Ανάγνωση φορολογικής μνήμης Z/Z από Buttons
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΟΚ για την εκτύπωση του MENU επιλογών εκτύπωσης,
στην συνέχεια πατάμε 4 φορές το πλήκτρο (+) για να αλλάξουμε επιλογή, ο εκτυπωτής θα
τυπώσει " επιλογή 5¨" τότε πατάμε το πλήκτρο ΟΚ μια φορά, ο εκτυπωτής θα τυπώσει "ΑΠΟ
Ζ" ορίζουμε τον αρχικό αριθμό Ζ με το πλήκτρο (+) μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό όπου
θέλουμε, πατώντας 1 φορά το πλήκτρο ΟΚ, κάνουμε την επιβεβαίωση και ο εκτυπωτής
τυπώνει "ΕΩΣ Ζ" ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και στο τέλος πατάμε μια φορά το
πλήκτρο ΟΚ για την εκτύπωση του

Ανάγνωση φορολογικής μνήμης (με ημερομηνίες ) από Buttons
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ΟΚ για την εκτύπωση του menu επιλογών εκτύπωσης,
στην συνέχεια πατάμε 7 φορές το πλήκτρο (+) για να αλλάξουμε επιλογή, ο εκτυπωτής θα
τυπώσει " επιλογή 8¨" τότε πατάμε το πλήκτρο ΟΚ μια φορά, ο εκτυπωτής θα τυπώσει
"ΑΠΟ HMEΡΟΜΗΝΙΑ" ορίζουμε την αρχική ημερομηνία με το πλήκτρο (+) στην συνέχεια το
πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση ημέρας, ακολουθώντας τα ίδια βήματα και στον μήνα αλλά
και το έτος όπου θέλουμε, πατώντας 1 φορά το πλήκτρο menu, κάνουμε την επιβεβαίωση
και ο εκτυπωτής τυπώνει "ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ" ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και στο
τέλος πατάμε μια φορά το πλήκτρο ΟΚ για την εκτύπωση του

ΛΙΣΤΑ ΛΑΘΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΛΑΘΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΛΑΘΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ

iBΟΧ
Διανέμεται και υποστηρίζεται τεχνικά από :

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 24 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΤΚ : 17671 ΤΗΛ : +30 210 8140000
email : promo@bris.com.gr website: www.bris.com.gr

