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ΟΔΗΓΙΔ ΧΡΗΗ 
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ενότληρηπ λξγαοιαρμώμ 

 

1. Δίρξδξπ ρςξ ποόγοαμμα  

 
Ατξύ έυει γίμει η εγκαςάρςαρη ςηπ εταομξγήπ και βοίρκερςε ρςημ 

Επιτάμεια Εογαρίαπ, θα ςοένεςε ςξ ποόγοαμμα ενότληρηπ λξγαοιαρμώμ 
κάμξμςαπ διπλό κλικ πάμχ ρςξ εικξμίδιξ EBP Client. Σςξμ σπξλξγιρςή ραπ  
θα εμταμιρςεί η παοακάςχ ξθόμη (δεμ κάμεςε ςίπξςε ρςξ ρημείξ ασςό ). 

 

 
 

Η παοαπάμχ ξθόμη κλείμει μόμη ςηπ  και εμταμίζεςαι η επόμεμη η 
ξπξία είμαι η είρξδξπ ραπ ρςημ εταομξγή.  
 

 
 

Σςξ πεδίξ πξσ γοάτει «Όμξμα Χοήρςη» και «Kχδικόπ Χοήρςη»  
ειράγεςε ςα ρςξιυεία πξσ ραπ είυαμ δξθεί καςά ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ 
ποξγοάμμαςξπ (εάμ ςα υάραςε, επικξιμχμήρςε με ςξ 2102800400 ή ρςείλςε 
έμα e. mail ρςξ sepppsupport@innocom.gr). Σςη ρσμευεία παςάςε «Login». 
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2. Αουική ξθόμη  
 

Ατξύ κάμεςε Login, εμταμίζξμςαι ρςημ αουική ξθόμη ςα ρςξιυεία ςξσ 
καςαρςήμαςξπ, ςξσ υοήρςη, η ςοέυξσρα ημεοξμημία, ςξ πξρό ςηπ 
ςελεσςαίαπ ρσμαλλαγήπ και ςξ ρσμξλικό πξρό ςαμείξσ ασςή ςη ρςιγμή.  
 

 
 

Αμαλσςικά: 
 
Ποξπ καςάθερη: Εάμ ρήμεοα είμαι ημέοα καςαθέρεχμ , θα αμαγοάτεςαι  ςξ 
πξρό πξσ ποέπει  μα καςαθέρει ςξ Μέλξπ  ρςξ λξγαοιαρμό ςξσ ΣΕΠΠΠ. Εάμ 
δεμ είμαι ημέοα καςαθέρεχμ  ςόςε θα δείυμει ςξ πξρό  ποξπ καςάθερη μέυοι 
ςημ ποξηγξύμεμη ημέοα. Τξ πξρό ασςό αλλάζει με ςξ νεκίμημα κάθε μέοαπ 
(ποξταμώπ, ςημ 1η  μέοα θα είμαι μηδέμ). 
 
Τπόλξιπξ: Τξ ρύμξλξ ςχμ ρσμαλλαγώμ πξσ επιςοέπεςαι μα κάμει ςξ Μέλξπ 
και ςξ ξπξίξ αλλάζει με κάθε ρσμαλλαγή.  
 
Όοιξ: Τξ πλατόμ ςξσ Μέλξσπ ρςξμ δικό ςξσ ειδικό λξγαοιαρμό όφεχπ (ςξ 
πξρό παοαμέμει ρςαθεοό). 
 
Τπεοαμαλήφειπ: ΑΝ Εάμ υοειάρςηκε μα γίμει σπεοαμάληφη, εμταμίζεςαι 
εκεί ςξ ρσμξλικό πξρό ςχμ σπεοαμαλήφεχμ πξσ έγιμαμ.  
 
Άοα, ςημ ημέοα ςχμ καςαθέρεχμ (κάθε Σοίςη και κάθε Παοαρκεσή), ςξ 
Μέλξπ θα ποέπει μα αμξίγει ςξ ποόγοαμμα και μα καςαθέςει ςξ πξρό πξσ 
θα αμαγοάτεςαι ρςξ πεδίξ «Πξρό ποξπ καςάθερη». 
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καμάοιρμα λξγαοιαρμώμ – Βήμα 1  
 
Για μα ρκαμάοεςε έμαμ λξγαοιαρμό ακξλξσθείςε ςα παοακάςχ  βήμαςα:  
 
Παίομεςε ςξ πιρςξλάκι (barcode scanner) και παςάςε ςξ κξσμπί ςξσ, 
ρςξυεύξμςαπ ρςξ barcode ςξσ λξγαοιαρμξύ. Παςώμςαπ ςξ, αμάβει η δέρμη 
τχςόπ ρςξ scanner και «διαβάζει»  ςξ barcode.  
 
Τξ barcode απξςσπώμεςαι ασςόμαςα ρςξ πεδίξ «Scan Barcode». 
 
ΠΡΟΟΧΗ: O κέορξοαπ ποέπει μα αμαβξρβήμει  μέρα ρςξ πεδίξ “Scan 
Barcode”. Αμ για ξπξιξμδήπξςε λόγξ δεμ βοίρκεςαι εκεί κάμςε κλι κ με ςξ 
πξμςίκι μέρα ρςξ πεδίξ «Scan Barcode». 
 
Σςη ρσμέυεια αμξίγει μία ξθόμη επιβεβαίχρηπ με ςα ρςξιυεία ςξσ  
λξγαοιαρμξύ (Αοιθμόπ Παοξυήπ, Ημεοξμημία Λήνηπ, Πξρό, Ποξμήθεια, ΦΠΑ  
Ποξμήθειαπ, Σύμξλξ).  

 

 
 

Για έγκοιρη ςηπ ρσμαλλαγήπ και ρσμέυεια, παςήρςε ςξ πλήκςοξ F5. 
 

Για ακύοχρη ςηπ διαδικαρίαπ, παςήρςε ςξ πλήκςοξ Esc. 
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Ποξαιοεςικά - Βήμα 2  
 

Ποξαιοεςικά, ραπ ζηςείςαι μα ειράγεςε ςξ πξρό πξσ ραπ δίμει ξ 
πελάςηπ. Σςξ πεδίξ πξσ λέει «Μεςοηςά Πελάςη» γοάτεςε ςξ πξρό πξσ ραπ 
δίμει ξ πελάςηπ και παςάςε ςξ πλήκςοξ «Enter» για μα σπξλξγιρςξύμ ςα 
οέρςα.  

 

 
Δκςύπχρη Απόδεινηπ - Βήμα 3  
 

Μεςά ςημ καςαυώοηρη ςηπ ρσμαλλαγήπ, εμταμίζεςαι παοάθσοξ με ςιπ 
παοακάςχ επιλξγέπ:  
 
- Δκςύπχρη Απόδεινηπ  
- Δμτάμιρη ςηπ Απόδεινηπ ρςημ ξθόμη ραπ  

 

Ατξύ ελέγνεςε όςι ξ εκςσπχςήπ ραπ είμαι αμξικςόπ, παςήρςε «Δκςύπχρη». 

ΠΡΟΟΧΗ: Αμ για ξπξιξμδήπξςε λόγξ δεμ εκςσπχθεί ρχρςά  η απόδεινη (πυ. 
αμ «μάρηρε»  ςξ υαοςί ξ εκςσπχςήπ), έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα κάμεςε 
επαμεκςύπχρη ςηπ ςελεσςαίαπ ρσμαλλαγήπ. Όςαμ μία ρσμαλλαγή 
εκςσπώμεςαι για δεύςεοη τξοά,  τέοει ςημ έμδεινη "Επαμεκςύπχρη".  
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Ημεοήρια Αματξοά  

Μέρχ ςηπ ημεοήριαπ αματξοάπ μπξοείςε μα κάμεςε  έλεγυξ ςξσ 
ςαμείξσ ραπ και μα  βλέπεςε ςξσπ λξγαοιαρμξύπ πξσ ειρποάναςε αμαλσςικά 
και ρε ρύμξλξ.  

Επιλέγεςε «Ημεοήρια Αματξοά» και ρςξ πεδίξ «Δπιλξγή 
Ημεοξμημίαπ» επιλέγεςε ςημ ημέοα πξσ θέλεςε και παςάςε ςξ κξσμπί 
«Δμτάμιρη σμαλλαγώμ».  

 

Αμ παςήρεςε και ρςξ "Σςξιυεία Λξγαοιαρμώμ" εμταμίζξμςαι δενιά δσξ 
επιπλέξμ ρςήλεπ με ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςξσ λξγαοιαρμξύ και ςξμ κχδικό 
πελάςη (ρύμδερηπ) ςξσ κάθε λξγαοιαρμξύ.  
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τάλμαςα ρσμαλλαγώμ  
 

Δάμ ξ λξγαοιαρμόπ έυει ήδη καςαυχοηθεί  (ειρποαυθεί), δεμ 
ναμακαςαυχοείςαι. Θα εμταμιρςεί μήμσμα ρτάλμαςξπ όπχπ ταίμεςαι ρςημ 
παοακάςχ ξθόμη και ποέπει μα παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Esc».  

 

Δάμ ξ λξγαοιαρμόπ έυει λήνει  δεμ επιςοέπεςαι η καςαυώοηρή 
(είρποανη) ςξσ. Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη εμταμίζεςαι ςξ παοακάςχ 
παοάθσοξ όπξσ παςάςε  ςξ κξσμπί ΟΚ. 
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Δείγμα απόδεινηπ  
 
Παοακάςχ ταίμεςαι έμα δείγμα απόδεινηπ πξσ εκςσπώμεςαι και δίμεςε ρςξμ 
πελάςη:  
 

 

Η εκςύπχρη ςηπ απόδεινηπ γίμεςαι με υοήρη εμόπ απλξύ εκςσπχςή 
inkjet και ρε μέγεθξπ υαοςιξύ Α5 ή Α6.  

Η δσμαςόςηςα υοήρηπ θεομικξύ εκςσπχςή θα είμαι ετικςή από ςημ 
Τοίςη 15/2. Ο θεομικόπ εκςσπχςήπ ποέπει μα ρσμδέεςαι με ςξμ σπξλξγιρςή 
μέρχ θύοαπ USB και ςξ πλάςξπ ςξσ υαοςιξύ πξσ θα δέυεςαι ποέπει μα είμαι 
ςχμ 80mm  (όρξ και ςξ πλάςξπ ςξσ υαοςιξύ πξσ βγαίμει από ςιπ μηυαμέπ 
Coronis). Δμδεικςικά, ποξςείμξσμε ςξ μξμςέλξ [Epson TM-T88V-042 
USB/Serial PS-180]. Όρξι επιθσμξύμ μα υοηριμξπξιήρξσμ  θεομικό 
εκςσπχςή, απ  επικξιμχμήρξσμ με ςξ ςηλέτχμξ ςηπ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ. 


